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Vols rebre un servei d'assistència 
tècnica per a la teva empresa? La 
COELL t'ho ofereix  

 

El CEEILleida té signat un conveni amb la Confederació d'Organitzacions Empresarials de 
Lleida (COELL), que permet als emprenedors acollir-se a diversos serveis que us poden ser 
d'utilitat, des del punt de vista empresarial. Podeu fer fins a 10 consultes gratuïtes sobre 
temes laborals, fiscals o jurídics; utilitzar els seus serveis jurídics a un preu especial i accedir 
a cursos de formació. Teniu més informació sobre els serveis als que podeu accedir en 
aquest enllaç. 

 
El conveni es va presentar als emprenedors del CEEI al 2016 

http://www.coell.org/
http://www.coell.org/
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/CONVENI-COELL-CEIS-PROVÍNCIA-LLEIDA.pdf


El CEEILleida amplia l'oferta 
formativa als dissabtes davant 
l'augment de l'ús de l'aula de 
formació 

El CEEILleida ampliarà l'oferta formativa als dissabtes, davant l'augment de la demanda de 
l'ús de l'aula de formació. En aquest sentit, s'ha programat el cinquè taller d'enguany sobre 
com realitzar un pla d'empresa, que anirà a càrrec del tècnic del CEEILleida, Salvador 
Pifarré, que es farà els dissabtes 7, 21 i 28 d'octubre. 
També, durant aquest mes d'octubre, s'oferirà un nou cicle dels Dijous Emprenedors, amb 
el títol "El finançament de l'empresa i la seva facturació", amb tres sessions que anirà a 
càrrec de Carles Morata, expert en facturació i banca. 
Així mateix, el sindicat agrari Joves Agricultors de Catalunya (JARC) impartirà sessions 
formatives a l'aula de formació durant 12 dies, repartits entre setembre i octubre. 
 
 

 
 

 
 
 

https://ceeilleida.com/ceeilleida-organitza-cinque-taller-daquest-2017-sobre-pla-dempresa/
https://ceeilleida.com/ceeilleida-organitza-cinque-taller-daquest-2017-sobre-pla-dempresa/
https://ceeilleida.com/dijous-emprenedors-ceeilleida-financament-lempresa-seva-facturacio/
http://www.jarc.es/
http://ceeilleida.com/ceeilleida-organitza-cinque-taller-daquest-2017-sobre-pla-dempresa/
http://ceeilleida.com/dijous-emprenedors-ceeilleida-financament-lempresa-seva-facturacio/


Voleu entrades per a la Fira de 
Sant Miquel? Passeu per recepció i 
us en donem   

 

Encara tenim invitacions per a la Fira de Sant Miquel de Lleida, que comença aquest dijous. 
Podeu passar per la recepció del CEEILleida i us en donarem. Hi seran presents una desena 
d'empreses de la Xarxa de CEIs, entre les quals hi ha Nearcrumbs i INTECH3D, instal·lades 
al CEEILleida, a més de Blue Indic, Premi Yuzz 2017 i que té previst instal·larse al 
CEEILleida pròximament, i click & brew, de Torrefarrera, empresa assessorada pels nostres 
serveis tècnics. Totes elles, juntament amb la resta d'empreses, estaran presents a l'estand 
que GLOBALleida habilitarà en el recinte firal. 
 
  

 
 

http://firadelleida.com/santmiquel/?lang=ca
http://www.nearcrumbs.com/es/
https://www.intech3d.es/
https://www.blueindic.com/
http://eficrea.com/cerveza-personalizada-clickandbrew
http://www.globalleida.org/

