Memòria
d’Activitats 2017

ÍNDEX

1. Estructura organitzativa, relacions i representacions ........................................................................3
•
•
•

Estructura organitzativa, òrgans de govern i reunions.
Relacions, reunions i contactes amb l’Administració i altres entitats.
Representativitat d’ACACER.

2. Associats ................................................................................................................................................9
3. Serveis ..................................................................................................................................................12
•
•
•
•

Lobby.
Assessorament, atenció al soci i servei d’informació.
Avantatges.
Activitats.

4. Comunicació ........................................................................................................................................28
•
•

Manifest d’ACACER
Notes de premsa d’ACACER

2

Estructura,
Relacions i
Representacions

1.1 Estructura Organitzativa, òrgan de govern i reunions

Estructura Organitzativa
L'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, ACACER, és una
associació que neix al mes juliol de 2012, per defensar i representar els interessos dels/les seus/ves
associats/des.
Formen part d’ACACER les Agències de
Col·locació i Empreses de Recol·locació, tant
públiques com privades, de tot el territori català.
La constitució d’ACACER té com a objectiu prioritari
actuar com a interlocutor davant de l'Administració
Pública, defensant en tot moment els drets de les
seves entitats representades.

Les Agències de
Col·locació que formen
part d’ACACER poden ser
públiques i privades
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Òrgans de Govern
President:
- Àngel Buxó Lozano - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Consultoria RH Àngel Buxó.
Vicepresidents:
- Domènec Domènec Roig - Agència de Col·locació Fundació Mercè Fontanilles (fins desembre de 2017).
- Juan Carlos Barrio Fernández - Agència de Col·locació i Recol·locació CESI (fins desembre de 2017).
- Ascensión Calderón Pedrosa - Agència de Col·locació Grameimpuls (fins al juny de 2017).
- M. Rosa Fiol Fernández - Agència de Col·locació AEBALL (des de desembre de 2017).
- Joan Muntané Seuba - Agència de Col·locació Drecera, S.C.C.L (des de desembre de 2017).
Secretari:
- Casilda Martín Garrocho - Agència de Col·locació i Recol·locació Novatècnia (fins a l’abril de 2017).
- Joan Muntané Seuba - Agència de Col·locació Drecera, S.C.C.L (des de maig de 2017 fins a desembre de 2017).
- Juan Carlos Barrio Fernández - Agència de Col·locació i de Recol·locació CESI (des de desembre de 2017).
Tresorer:
- M. Rosa Fiol Fernández - Agència de Col·locació AEBALL (fins desembre de 2017).
- Domènec Domènec Roig - Agència de Col·locació Fundació Mercè Fontanilles (des de desembre de 2017).
Vocals:
- Eulàlia Martínez Puig - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Cecot.
- Robert Rosco - Agència de Col·locació Drecera, S.C.C.L (fins al maig de 2017).
- Maria Inmaculada Estivil Balsells - Agència de Col·locació Aula (fins l’abril de 2017).
- Mireia Martín Pardina - Agència de Col·locació Fundació Privada Claperós.
- Susana Díaz Fernández - Agència de Col·locació Fundació Universitària Martí l’Humà.
- Anna Monterde - Agència de Col·locació Promoció Econòmica de Sabadell (fins a juny de 2017).
- Ma Àngels Mopín Segovia – Agència de Col·locació Intac Vic (des de maig de 2017).
- Francisco Alarcón García- Agència de Col·locació i Recol·locació Novatècnia (des de maig de 2017).
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Reunions dels Òrgans de Govern
Comitè Executiu: Format pel President, 3 Vicepresidents, Secretari i Tresorer. Es reuneix una vegada al
mes per tractar temes rellevants d’ACACER i proposar noves accions a realitzar.
Reunions del Comitè Executiu realitzades durant el 2017:
• 19/01/2017 – Reunió a la seu d’AEBALL a l’Hospitalet.
• 08/02/2017 – Reunió a la seu de CESI Consulting a Barcelona.
• 08/03/2017 – Reunió a la seu de Foment del Treball a Barcelona.
• 05/04/2017 – Reunió a la seu de Mercè Fontanilles a Barcelona.
• 03/05/2017 – Reunió a la seu de Foment del Treball a Barcelona.
• 16/05/2017 – Reunió extraordinària a la seu d’AEBALL a l’Hospitalet.
• 05/07/2017 – Reunió a la seu d’AEBALL a l’Hospitalet.
• 06/09/2017 – Reunió a la seu de Foment del Treball a Barcelona.
• 04/10/2017 – Reunió a la seu d’AEBALL a l’Hospitalet.
• 08/11/2017 – Reunió a la seu de Foment del Treball a Barcelona.
• 13/12/2017 – Reunió a la seu d’AEBALL a l’Hospitalet.
Junta Directiva: Es reuneix per tractar temes rellevants d’ACACER i proposar noves accions a realitzar.

Reunions de la Junta Directiva realitzades durant el 2017:
•
•
•
•

08/03/2017 – Reunió a la seu de Foment del Treball a Barcelona.
03/05/2017 – Reunió a la seu de Foment del Treball a Barcelona.
06/06/2017 – Reunió extraordinària a la seu d’AEBALL a l’Hospitalet.
08/11/2017 – Reunió a la seu de Foment del Treball a Barcelona.
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1.2 Relacions, reunions i contactes

Els Òrgans de Govern d’ACACER tenen reunions al llarg de l’any amb diferents persones i càrrecs de
l’Administració Pública, per tal d’afavorir, defensar en tot moment els interessos dels seus associats.
També tenen reunions al llarg de l’any amb diferents persones i càrrecs d’altres entitats, per tal d’afavorir
els interessos dels seus associats, establint noves relacions i noves formes de col·laboració.
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1.3 Representativitat d’ACACER:

Foment del Treball Nacional:

Sectorial d’Ocupació de PIMEC:

- Assemblea General.
- Comissió de Formació.
- Comissió Laboral i RRHH.

- Àngel Buxó Lozano - Vicepresident.
- Domènec Domènec Roig - Sectorial d’Ocupació
- M. Rosa Fiol Fernández - Sectorial d’Ocupació
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ASSOCIATS

Associats
ACACER està formada per entitats i empreses acreditades com Agències de Col·locació i/o Empreses de
Recol·locació que estan lliurement associades. Entre els seus socis es troben empreses privades, centres
de formació, entitats del tercer sector, administracions locals, ETT, consultories i associacions
empresarials.
Formen part d’ACACER les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, tant públiques com
privades, de tot el territori català.
Els requisits per a formar part d’ACACER són, ser
persona física o jurídica (privada o pública) i trobarse en possessió de l'acreditació per actuar com
Agència de Col·locació i/o Empresa de Recol·locació.

Tipologia dels socis d’ACACER
•
•
•
•
•
•

Serveis locals d’ocupació
Entitats d’iniciativa social
Associacions empresarials i gremis
Centres de formació
Consultories de RRHH i empreses privades
Empreses de treball temporal
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Associats

14%
17%
62%

7%

17%

83%
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Agències de Col·locació
Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació
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SERVEIS

Serveis
ACACER ofereix a les seves entitats associades una sèrie de serveis per facilitar el seu treball diari i que
contribueixen a fer que les entitats associades puguin assolir i desenvolupar amb la major eficàcia i
eficiència el seu treball.
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3.1. Serveis: Lobby
ACACER es l’associació que representa a les Agencies de Col·locació i Empreses de Recol·locació
Catalanes davant de l’Administració, els agents socials, empreses i societat en general.
La constitució de l’ACACER té com a objectiu prioritari actuar com a interlocutor davant de l'Administració
Pública, defensant en tot moment els drets de les seves entitats representades.
Missió...
Coordinar, promoure i representar les agències de
col·locació i empreses de recol·locació de Catalunya,
mantenint un contacte directe amb els diferents organismes
públics i els principals agents socials, per millorar i potenciar
la intermediació laboral públic - privada.
Visió...
Pretenem, sobre la base dels principis de qualitat, ser
reconeguts pel nostre lideratge, capacitat de col·laboració,
creativitat, innovació, transparència en la gestió i
compromís amb les institucions, les empreses i les
persones en l'àmbit de la intermediació laboral. Crear les
condicions necessàries que afavoreixin la intermediació
laboral a Catalunya.
Aconseguir un model d'intermediació laboral, específic, àgil i
dinàmic, en què participin totes les nostres entitats
associades, que permeti un alt grau d'èxit en l'orientació i la
inserció laboral.
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Serveis: Lobby
Des de que al 2014 va sortir la primera Convocatòria Catalana d’Agències de Col·locació, ACACER ha estat
treballant per tal de proposar a l’Administració millores i aconseguir que aquestes millores s’implementin.
Relacionem algunes de les millores proposades a l’Administració més destacables:
▪ Incloure a les Agències Telemàtiques com a entitats beneficiàries.
▪ Ampliació dels honoraris de les “entrevistes inicials”.
▪ Canviar el concepte “Entrevista inicial” a la Convocatòria per referir-se a la part fixa, per un concepte més
ampli que faci referència a una “Actuació inicial” (accions d’adscripció) que contempli a banda de
l’entrevista, el seguiment i les actuacions de prospecció.
▪ Eliminar l’aplicació de la Llei de Mínims.
▪ Col·lectius i derivacions: Possibilitat de combinar usuaris/es de la Borsa Pròpia (captats per les Agències
de Col·locació) amb les derivacions de les OTG d’aquelles persones que compleixin els requisits
establerts.
▪ La Convocatòria Catalana d’Agències hauria de ser a traves de Contractació Administrativa i no via
Convocatòria.
A la Convocatòria del 2015 vam aconseguir l’ampliació dels
honoraris de l’entrevista inicial - Modificat, es va duplicar.
Què hem aconseguit al 2016?
- Eliminar l’aplicació de la Llei de Mínims - Modificat
- Canviar el concepte “Entrevista inicial” a la Convocatòria per un
concepte més ampli que faci referència a una “Actuació inicial”
(accions d’adscripció) que contempli a banda de l’entrevista, el
seguiment, les actuacions de prospecció - Modificat
I al 2017? S’han pujat els preus per les actuacions per adscripció.
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3.2. Serveis: Assessorament, Atenció al soci i Servei d’Informació

A través del Departament d’Atenció al Soci d’ACACER, es proporciona a les agències de col·locació
associades informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb la seva activitat (actualitzacions
normatives, convocatòries, notícies, etc.). A aquest efecte, s’envien periòdica i puntualment correus
informatius i altres publicacions.
De la mateixa manera, s’ofereix assessorament especialitzat per atendre qualsevol necessitat que es
presenti, tant via correu electrònic com telefònicament, i s’ofereix atenció per resoldre dubtes puntuals i
problemes en els que els associats es poden trobar en el seu dia a dia.
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3.3. Serveis: Avantatges
ACACER posa a disposició dels seus socis, acords de col·laboració amb altres entitats i empreses
perquè puguin gaudir de descomptes i condicions avantatjoses en els serveis que ofereixen.

Acord amb Bufete Escura.
Un dels despatxos d'advocats de més prestigi a Barcelona. La seva llarga tradició
de servei l'ha convertit en el despatx d'advocats de referència de múltiples
associacions empresarials.
Avantatges:
- Atenció telefònica i consulta inicial gratuïta.
- Serveis per encàrrec amb un 30% de descompte en relació a les tarifes oficials.

Acord amb AMITS, l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors
- ACACER participarà en les reunions i en les taules de treball d’AMITS, en la
gestió de models específics de gestió i actuació en el punts d’informació i
orientació professional, i dins de les gestions que AMITS consideri en el processos
d’assessorament i avaluació de competències.
- ACACER realitzarà difusió de les ofertes laborals d’AMITS entre els seus
associats, a fi de poder captar candidatures afins, procedents d’entre altres, de
plans de recol·locació i processos d’orientació.
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Serveis: Avantatges
Acord amb el despatx d’advocats José Luís Martínez Villalba:
Despatx d’advocats especialistes en la gestió jurídica amb l’Administració.
El socis d’ACACER podran gaudir de serveis jurídics a preus avantatjosos. Avantatges:
- Atenció telefònica i consulta inicial gratuïta.
- Serveis per encàrrec amb un 25% de descompte en relació a les tarifes oficials.
Serveis d’àmbit administratiu:
- Assessorament en matèria de contractació pública davant l’Administració.
- Assessorament en matèria de subvencions davant l’Administració.
- Redacció de documents.
- Intervenció en procediments administratius i contenciosos.
- Reclamacions de danys i perjudicis i reclamacions de quantitats pendents de pagament.
Serveis d’àmbit civil:
- Reclamacions d’impagaments.
- Examen de contractes i redacció de nous contractes.
- Intervenció en procediment judicial.
- Sol·licituds de concursos.
- Assessorament responsabilitat civil professional i empresarial.
Serveis d’àmbit mercantil:
- Constitució de societats mercantils.
- Modificació estatus socials.
- Compravenda societats i participacions socials.
- Redacció de clàusules i contractes mercantils.
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Serveis: Avantatges
Acord amb Banc Sabadell: Els socis de l’entitat es poden beneficiar d’una selecció de serveis i
productes financers exclusius, adaptats a la seva activitat professional i a la seva economia personal,
en unes condicions preferents. Aquesta col·laboració també inclou el desenvolupament conjunt de
projectes formatius i iniciatives de divulgació i promoció d’activitats.
Entre aquest serveis, destaca:
- Compte Expansió Negocis PRO, pensat per a autònoms, petites
empreses i despatxos professionals, amb la que els nous socis podran
estalviar-se el 10% de la quota d’associat, fins a 50 euros anuals
(durant un any), per a nous clients i quotes domiciliades al banc,
sense comissions d’administració i manteniment, ni per transferències
nacionals en euros (via BS Online) ni per l’ingrés de xecs en euros
domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, targetes gratuïtes i els
millors preus en TPV, assegurances, pòlisses de crèdit, rènting, lísing i
préstecs.
- Crèdit PRO, sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació
anticipada, per disposar d’un crèdit amb el qual només es paguen
interessos quan s’utilitza.
- Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder
iniciar l’activitat professional en condicions exclusives.
- Etc.
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Serveis: Avantatges
Acord amb eEvidence:
Per a la certificació del contingut, enviament i lliurament d’e-mails.
eEvidence és un servei de lliurament electrònic certificat d'acord amb el Reglament (UE) No
910/2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança - eIDAS.
eEvidence rep el teu email, registra el seu contingut i la seva entrega i emet un certificat d'evidència que
prova qui va enviar què, a qui i quan, i inclou una còpia completa de l'email original, els hash associats i el
detall de la transmissió. En signar electrònicament el certificat d'evidència, la immutabilitat de les dades
que conté queda segellada per sempre.
Les empreses associades obtindran un 5% de descompte sobre la primera quota anual del servei
tecnològic per a certificar el contingut, enviament i lliurament de correus electrònics que ofereix
eEvidence.
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3.4. Activitats
Durant l’any 2017 ACACER ha realitzat diferents activitats en format de jornades, sessions
informatives, cursos de formació, etc., relacionades amb temes d'interès de l'actualitat de les Agències de
Col·locació.

Assemblea General d’ACACER
Dimecres 3 de maig ACACER va celebrar la seva
Assemblea General a la seu de Foment del Treball
a Barcelona. Aquesta va ser la quinta assemblea
que ha celebrat l’entitat.
A l’Assemblea hi van assistir els socis de l’entitat,
i es va presentar i aprovar la memòria d’activitats de
2016, es van aprovar els comptes del 2016 així com
el pressupost per l’any 2017, la reforma dels
Estatuts i es va ratificat els nous representats de la
Junta Directiva. A més es van exposar les línies
estratègiques d’actuació i es van ratificar els nous
càrrecs dels Òrgans de Govern d’ACACER.
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Activitats
Acte - “Les polítiques actives d’ocupació i les Agències de Col·locació
.

Dimecres 4 de maig ACACER va celebrar un acte públic a la seu de Foment del Treball on van intervenir
José Luís Salido, Advocat i Professor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Facultat de
Dret de la Universitat de Barcelona, i Àngel Buxó, president d’ACACER. A l’acte es va comptar amb
l’assistència de una cinquantena de persones representants d’Agències de Col·locació i Empreses de
Recol·locació, de tot l’àmbit català.

José Luís Salido va exposar a l’acte el Dictamen Jurídic que ACACER havia encarregat
per donar a conèixer i destacar el paper rellevant que per a l'economia en general, i per a l'ocupació en
particular, tenen les agències de col·locació, ja siguin públiques o privades.
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Activitats
Sessió informativa: Presentació del “Programa ‘la Caixa’ Empleo Joven”
.

Dimecres 28 de juny, ACACER va realitzar juntament amb ‘la Caixa’ una sessió per presentar el
programa "La Caixa" Empleo Joven, un programa d’ajuts a la contractació destinades a fomentar la
generació d'ocupació estable i de qualitat de les persones joves.
Va presentar la sessió Àngel Buxó, president d’ACACER, i va comptar amb la participació de Susana
Arañó, Responsable de Programes amb Fons europeus de l'Àrea Social, Fundació Bancària “la Caixa”. La
jornada es va realitzar a L’Hospitalet i va comptar amb l’assistència de més d’una vintena d’Agències de
Col·locació.
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Activitats
Sessió Formativa: Curs: Aspectes clau en la nova normativa de formació per a empreses
(Bonificacions). Anàlisi i aplicació del Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol

Dimecres 20 de setembre, ACACER va realitzar una sessió formativa
sobre la novea normativa de formació per empreses, on els assistents
han pogut conèixer la normativa, han identificat les novetats del RD
694/2017 i com i quan s’apliquen i, a més, han pogut conèixer els
procediments de treball per assegurar les bones pràctiques.
El curs va estar impartit per Esther Badia, Consultora experta en l’àrea
de formació (gestió de projectes formatius, gestió de bonificacions,
plans de formació, etc.). Formadora especialitzada en formació
bonificada de les empreses.
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Activitats
Sessió informativa: Justificació econòmica de la convocatòria d´Agències de Col·locació.
Ordre TSF/310/2016

Divendres 29 de setembre, es va programar una sessió sobre la Justificació Econòmica de l’ORDRE
TSF/310/2016, que actualment s’estava executant, per tal que les Agències de Col·locació que es van
presentar a la Convocatòria resolguessin els seus dubtes per poder realitzar una correcta justificació de la
mateixa.
La sessió es va realitzar a la La Casa del Mar a Barcelona.
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Activitats
Assemblea Extaordinària d’ACACER
Dimecres 13 de desembre, ACACER va celebrar l’Assemblea General Extraordinària i va realitzar
eleccions. Els socis d’ACACER van reelegir per unanimitat a la nova Junta Directiva, gràcies als vots
dels socis que van estar presents a l’acte i als vots per correu del socis que no van poder assistir.
La Junta Directiva va manifestar la seva voluntat de continuar amb l’actual línia de treball adreçada a
defensar i representar els interessos dels seus associats i impulsar un marc adequat per al millor
desenvolupament de les agències de col·locació i empreses de recol·locació. A més, des de
l’entitat es vol posar en valor la tasca de les agències de col·locació davant la societat i defensar,
millorar i potenciar la col·laboració públic/privada. Tot creant les condicions necessàries perquè
s’afavoreixi la intermediació laboral a Catalunya.
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLLIDA EN
ASSAMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA :

Consultoria RH Àngel Buxó – Àngel Buxó – President
AEBALL – Rosa Fiol – Vicepresident
Drecera, SCCL – Joan Muntané – Vicepresident
CESI Outplacement – Juan Carlos Barrio –Secretari
Fundació Mercè Fontanilles – Domènec Domènech – Tresorer

Centre de Formació Novatècnia – Francisco Alarcón – Vocal
Fundació Universitària Martí l’Humà – Susana Díaz – Vocal
Fundació Privada Claperós – Mireia Martín – Vocal
Fundació CECOT Persona i Treball – Eulàlia Martínez – Vocal
Intac Vic – M. Àngels Mompín - Vocal
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COMUNICACIÓ

4.1. Manifest d’ACACER

ACACER va celebrar la seva Assemblea Anual, el de maig de 2017, a la que van assistir els socis de
l’entitat, i en el transcurs de la mateixa es va acordar redactar un Manifest davant els entrebancs que les
Agències de col·locació s’estan trobant des de la Regulació de les mateixes.

MANIFEST
«Les Agències de Col·locació: un Agent clau en les
polítiques actives per a combatre i reduir l’atur »
Segons el Manifest des d’ACACER demanem:
Que es revisi el model que actualment s’està
desenvolupant en les polítiques actives d’ocupació a
Catalunya .
Que es reconegui el paper de les Agències de
Col·locació en les polítiques actives d’ocupació de
Catalunya per la col·laboració públic privada, tal i com
la legislació espanyola en matèria d'intermediació
laboral ha optat, seguint el camí de les fonts
internacionals i l'orientació de la normativa europea.

Veure Manifest
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4.2. Notes de premsa d’ACACER

Veure Notícia

Veure Notícia

Buxó,
president
d’ACACER,
reivindica el paper de les
Agències dins de les polítiques
actives d’ocupació a Catalunya,
tal i com demana Europa

Manifest d’ACACER - Les
Agències de Col·locació: Un
Agent clau en les polítiques
actives per a combatre i reduir
l’atur

Buxó, president d’ACACER, “no
s’aprofita el coneixement i
l'experiència de les agències de
col·locació per insertar”

03/05/2017

16/05/2017

13/12/2017

Veure Notícia
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Associació Catalana d’Agències de
Col·locació i Empreses de Recol·locació

www.acacer.com

