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La Diputació de Lleida atén les
consultes dels emprenedors
del CEEILleida davant els
efectes de la Covid-19
 
El diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, i el
director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera, es van reunir
telemàticament el passat dimecres 15 d'abril amb els emprenedors del
CEEILleida per conèixer de primera mà com estan afrontant els efectes derivats
de la Covid-19.
Els emprenedors del viver han manifestat en el seu conjunt que estan assumint
el repte de reinventar-se i cercar noves oportunitats davant l’impacte del
coronavirus. En qualsevol cas, han reclamat les màximes facilitats per poder
acollir-se al major número d’ajuts possibles.
Tant el diputat de Promoció Econòmica com el director del Patronat han
ressaltat la importància que té el CEEILleida per a l’impuls de l’emprenedoria i
de l’activitat econòmica del territori, i han encoratjat als emprenedors del viver a
seguir endavant amb les seves activitats i a acollir-se a les ajudes i als fons de
finançament que ofereixen les administracions. Més informació 

Captura de pantalla dels participants de la reunió telemàtica amb els emprenedors
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El CEEILleida ofereix un servei
d'assessorament psicològic
pels emprenedors del viver
 
Davant la pandèmia de la COVID-19 i l’actual situació de confinament de la
població, des del CEEILleida estem atents a les noves necessitats generades
per l’aïllament sobtat de la immensa majoria de persones i famílies, i hem
començat a dedicar els nostres recursos i temps a intentar contribuir a la millora
de la seva salut, situació laboral i benestar.
Sabem que l’impacte en la societat és alt. I vam publicar un servei amb la
psicòloga del CEEI, Imma Purroy, que ens pot ajudar a viure millor la situació,
organitzar-nos i mantenir la calma. Aquest servei és totalment gratuït, ajustant-
nos a les dificultats actuals.
Si voleu utilitzar aquest servei només cal que ens envieu un correu electrònic a
l'adreça ceei@ceeilleida.cat, o bé enviant un whatsapp o fer una trucada al
telèfon 681 067 862.

 
 

Ajornat l'abonament del lloguer
i del servei d'internet de l'abril, i
del consum de llum del març,
a les empreses del
CEEILleida 
 
El CEEILleida ha ajornat, fins nou avís, el cobrament del lloguer i de la fibra
òptica corresponents al mes d'abril, i els consums d'electricitat del mes de març,
a totes les empreses instal·lades en el viver. També ha ajornat el cobrament de
la quota a les empreses que s'acullen al servei del CEEICloud.
El CEEILleida ha pres aquesta mesura per l'impacte negatiu que estan patint les
empreses causa dels efectes del Covid-19. 
 
Més mesures del CEEILleida davant la Covid-19
 
Així mateix, i seguint les indicacions de la Diputació de Lleida i dels demés
organismes oficials, el CEEILleida ha suspès l'atenció al públic de forma
presencial i atendrà totes les consultes de forma telemàtica, acollint-se així al
decret de "mesures excepcionals" emès per la Diputació de Lleida, i que va
entrar en vigor el dilluns 16 de març, i que ha quedat prorrogat fins el 26 d'abril.
En aquest sentit, i fins es mantingui l'actual situació, s'han pres les següents
mesures:

Les oficines centrals romandran tancades fins que hagi noves
instruccions.
Restricció total de l'ús dels espais comuns, sales de reunions, sales de
descans i aula de formació.

mailto:ceei@ceeilleida.cat
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Ajornament de totes les activitats programades.

Per tot plegat, si necessiteu fer qualsevol consulta, ho podeu fer a través
del correus electrònics personals dels treballadors del CEEILleida, a
través del correu genèric ceei@ceeilleida.cat, o bé trucant o enviant
whatsapp al telèfon mòbil 681 067 862.
Esperem poder tornar amb tots vosaltres a la normalitat ben aviat.

El CEEILleida imparteix un
taller 'online' sobre com crear
un pla d'empresa
 
El CEEILleida no vol que la Covid-19 sigui un inconvenient per desenvolupar les
idees de negoci que molta gent té al cap. És per això que estem oferint un taller
sobre com realitzar un pla d'empresa via online.
El taller té un format personalitzat i es divideix en sessions de 40 minuts, en
dates i horaris que s'acorden entre el tècnic que imparteix el taller, Salvador
Pifarré, i l'alumne.
Si coneixeu a algú que li interessi fer el taller feu córrer la veu. El taller per
realitzar un pla d'empresa té com a objectiu ajudar a la persona emprenedora a
analitzar els conceptes claus per crear el seu negoci. Es pot sol·licitar la
inscripció a ceei@ceeilleida.cat, enviant copia escanejada del DNI o NIE. 
 

Captures de pantalla de tallers de pla d'empresa impartits durant la setmana passada
 

Mesures actualitzades de
suport  empresarial a causa de
l'impacte de la Covid-19  
 
Diferents administracions estan prenent mesures per intentar contrarestar les
pèrdues que pot generar la Covid-19 al món empresarial. A continuació us
facilitem enllaços per tal que pugueu comprovar si us podeu acollir en alguna



4/5/2021 Newsletter nº135 del CEEILleida 20-4-2020

ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/286/143.html?t=555540435a09015b55455651070950365b570454090d03075809570a570b52530344410a05… 4/6

d'aquestes mesures:
 
Paquet de mesures de la Diputació de Lleida
 
Ajornament en el pagament de taxes i tributs a l’Ajuntament de Lleida
 
Finestreta única empresarial per informar de les mesures econòmiques per fer
front al COVID-19
 
Extensión del plazo para la presentación e ingreso de determinadas
declaraciones y autoliquidaciones tributarias
 
Bruselas aprueba las ayudas españolas a los autónomos, pymes y grandes
empresas afectadas por COVID-19
 
Resolució del 2 d'abril per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les
persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de
pèrdues econòmiques com a conseqüència de la Covid-19
 
Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels crèdits concedits arran de la crisi de la
Covid-19
 
Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades
econòmicament pel coronavirus
 
Guia de medidas para los trabajadores autónomos frente a la crisis del
coronavirus
 
Guía con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 
Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i
cedits de la Generalitat de Catalunya 
 
Suport financer de l'ICF i Avalis a les empreses
 
Ajornament de pagament de l’anualitat de préstecs de la Secretaria d’Indústria i
Turisme
 
Ajornament de fins a 6 mesos dels pagaments d’impostos a l’Agència Tributària
 
Preguntes freqüents en relació a la prestació extraordinària per a persones
treballadores autònomes
 
Aprovada la posada en marxa del primer tram d’avals de la Línia ICO
 
Per a autònoms/es: Prestació extraordinària per cessament d’activitat, moratòria
de tributs, ajuts i finançament https://rebrand.ly/autonoms
 
Per a empreses: Mesures de suport, finançament i ajuts per al manteniment de
la seva activitat i de l’ocupació https://rebrand.ly/empreses
 
Ajuts a l’activitat productiva, segon decret aprovat pel Govern de la Generalitat
http://rebrand.ly/Ajuts-activitat
 
ERTE y ERE: cómo afectan a la formación bonificada

La COELL es posa a
disposició de les empreses i
autònoms que estan patint els
efectes de la Covid-19  
 
El president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL),
Josep Maria Gardeñes, manifesta en un article publicat diumenge passat al diari La
Mañana que la patronal empresarial que presideix es posa a disposició de les
empreses i autònoms que estan patint els efectes de la Covid-19. Gardeñes considera
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que les autoritats públiques han de posar en marxa "totes les mesures possibles que
permetin accelerar aviat la recuperació". Podeu llegir l'article complert en aquest
enllaç.
 

  

Prorrogat fins el 30 d'abril el
termini per presentar el teu
projecte a l'ANCES Open
Innovation, aprofita-ho!  
 
L'Associació Nacional de Centres Europeus d'Empreses i Innovació (ANCES),
de la qual forma part el CEEILleida, ha ampliat fins el 30 d'abril el termini
d'inscripció en la tercera edició de l’Ances Open Innovation. Segons ANCES, "la
situacó extraordinària que estem vivint aconsella flexibilitzar el termini de
recepció de propostes. 
En aquest programa d'innovació oberta, 11 empreses tractores han llançat els
seus reptes específics perquè les empreses innovadores, com les vostres,
ofereixin les seves solucions tecnològiques. Abbot, Olis Maeva, Alsa, Capsa
Vida (Central Lechera Asturiana), Informàtica El Corte Inglés, Logitravel,
Sacyr, SKF, Soltec, Symborg i Tereos seleccionaran les 3 solucions més
interessants i els seus promotors, que podria ser algú de vosaltres, defensaran
les seves propostes en un esdeveniment final que tindrà lloc al Talent Garden
Madrid, en una data encara per determinar.
Recordem que en l'edició de l'any 2019 l'empresa del CEEILleida Kopen
Software (mòdul 1.9) va arribar a exposar el seu projecte a l'event final, davant
les empreses tractores, emprenedors i membres d'ANCES. Consulteu aquí la
convocatòria i els reptes d'enguany. Teniu temps fins el 24 de març per
presentar la vostra candidatura. Animeu-vos a participar i, si us decidiu, feu-nos-
ho saber!!!

 

 

Cursos 'online' de PIMEC  
 
En aquest enllaç pots veure tota t'oferta de cursos online que ofereix PIMEC
aquesta setmana
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Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida
 

 

L'equip del CEEILleida està a
disposició de tots vosaltres
 
El personal del CEEILleida es reuneix de dilluns a divendres per via telemàtica
per analitzar totes les qüestions que afecten al viver i als emprenedors. En
aquestes reunions decidim, per exemple, els serveis que creiem que necessiten
els emprenedors per intentar pal·liar l'impacte del Covid-19, el contingut
d'aquest newsletter que esteu llegint i, en definitiva, analitzar les mesures que
creiem que s'han de prendre per seguir gestionant la Fundació amb eficàcia i
amb eficiència.
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