4/5/2021

Newsletter nº157 del CEEILleida 9-11-2020
Text de la previsualització

versió web

Newsletter nº157
9 de novembre de 2020

El CEEILleida incorpora en el
2020 una desena d'empreses
en el teixit econòmic lleidatà
Cap empresa del viver ha hagut de tancar la seva activitat a causa de la
pandèmia de la Covid-19
L’índex d’ocupació del viver és del 70% i allotja 35 empreses, que entre
totes generen 126 llocs de treball
El Consell Directiu aprova per unanimitat el pressupost del CEEILleida de
l’any 2021, que és de 945.225,85 euros
El CEEILleida ha incorporat enguany 10 noves empreses en el teixit econòmic
lleidatà, després d’haver passat totes elles pel procés de naixement i creixement
en el viver, ubicat en el Complex de la Caparrella.
Les empreses que han passat pel CEEILleida i que continuen la seva activitat
fora del viver són INTECH3D, Invelon Technologies, 3D Telemetria Làser,
Stratos Marketing, Banzaai, Iolanda Chirinus i Aracom. Randombox i Aerofor
operen fora del viver però continuen vinculades al CEEILleida a través del
servei de CEEICloud (servei que permet ubicar la seu social d’una empresa en
el CEEILleida, i alhora gaudir de serveis, com el de l’ús de les sales de
reunions), mentre que Masqueit ha passat del CEEICloud a disposar d’un mòdul
en el viver.
Tots aquests aspectes es van donar a conèixer en la reunió del Consell Directiu
del CEEILleida, celebrat el passat dijous, 5 de novembre, en el que hi van
participar el president de la Diputació de Lleida i president de la Fundació del
CEEILleida, Joan Talarn; el diputat de Promoció Econòmica i president del
Consell Directiu del CEEILleida, Carles Gibert; els diputats Jordi Verdú, Rosa
Maria Perelló i Agustí Jiménez, i el director del Patronat de Promoció
Econòmica, Ramon Boixadera.
En la reunió també es va donar compte de la situació actual del CEEILleida a
data d’avui. En aquest sentit, l’índex d’ocupació de mòduls és del 70%, i entre
les 35 empreses instal·lades hi ha creats 126 llocs de treball. Cal destacar que
cap empresa del viver ha hagut de tancar la seva activitat a causa de la
pandèmia de la Covid-19.
D’altra banda, el Consell Directiu va aprovar per unanimitat el pressupost del
CEEILleida per a l’any 2021, que és de 945.225,85 euros, un 4,93% menys que
el de l’exercici de 2020. El descens se centra bàsicament en el capítol 2 de
despesa corrent.
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Imatge de la reunió telemàtica del Consell Directiu del CEEILleida

Ets emprenedor del CEEI i
vols aprendre o millorar
l'anglès? T'ho posem fàcil!!!
La tècnica del CEEILleida Imma Purroy ofereix classes telemàtiques per
les tardes, en un horari a convenir amb l'alumne
Les classes, d'un cost de 4 euros cadascuna, són individualitzades, i es
permet que s'inscriguin fins a un màxim de 4 persones si aquestes formen
part de la mateixa empresa
Amb l'objectiu de facilitar al màxim la formació contínua als emprenedors, el
CEEILleida ofereix als treballadors de les empreses instal·lades en el viver
poder realitzar classes d'anglès. Les sessions van a càrrec de la tècnica del
CEEILleida, Imma Purroy, i es desenvolupen de forma telemàtica a través de la
plataforma Zoom.
Les classes tenen un preu de 4 euros cadascuna i es desenvolupen durant les
tardes, en un horari a convenir amb l'alumne. Les sessions són
individualitzades, i es permet que s'inscriguin fins a un màxim de 4 persones si
aquestes formen part de la mateixa empresa.
Les persones interessades en rebre les classes d'anglès poden fer la sol·licitud
enviant un correu electrònic al correu ceei@ceeilleida.cat
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Mantinguem nets els espais
comuns i complim les mesures
de seguretat i higiene per
poder treballar amb garanties
En tot el recinte del CEEILleida hi trobareu cartells amb indicacions sobre
quines precaucions d'higiene s'han de portar a terme. Per la qual cosa, us
demanem que les compliu pel bé de tothom
Espais comuns i les sales de reunions: El servei de neteja hi actua
diàriament per mantenir aquests espais nets. Entre tots hem de mirar de
mantenir impecables aquests espais. Així mateix, hi trobareu cartells indicant les
mesures de precaució que s'han de prendre, com ara l'ús de mascareta,
guardar la distància mínima de seguretat de dos metres i complir la
limitació d'aforament. En aquest sentit, l'aforament és igual al número de
cadires que trobareu al voltant de la taula de cada sala. La resta de cadires que
no es poden utilitzar estan precintades.
Pel que fa a les sales de descans: Diàriament el servei de neteja també actua
en les sales de descans. Són espais concorreguts i cal que tothom els deixi com
l'hi agrafadia trobar-los. Així mateix, l'aforament d'aquests espais és igual al del
número de cadires que hi trobareu al voltant de les taules.
Pel que respecta a l'aula de formació: L'aforament permés és un 50% inferior
al que hi havia abans de la pandèmia (equivalent a 20 persones).

Ajuts per a microempreses i
per a persones autònomes per
fer front la Covid-19
És un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica d’un pagament
únic, per un import fix de 2.000 euros, per al manteniment de l’activitat
econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les
persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa,
davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la
COVID-19.
Qui pot ser beneficiari/ària?
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Persones treballadores autònomes que exerceixin una activitat
econòmica individual o que tinguin fins a 5 persones contractades.
Persones treballadores autònomes que formin part d’una societat,
limitada o cooperativa, de fins a 3 socis i que en total siguin un màxim de
fins a 6 persones (socis + treballadors).
I quins requisits específics haig de complir?
Ser persona treballadora autònoma.
Estar donat d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al
RETA de forma ininterrompuda abans de l’1 de juny de 2020 i com a
mínim fins al 31 de desembre de 2020.
La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones
físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros en cas
d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació
amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas
d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
Que el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any
2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros d’acord amb el que han
declarat en el Model 130 o 131 de l’IRPF pels tres primers trimestres de
l’any 2020 o document probatori equivalent per aquelles persones
treballadores autònomes no obligades a fer declaracions trimestrals de
l’IRPF.
No haver estat beneficiari/ària de l’ajut regulat a la Resolució
TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al
programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.
Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens
de l’impost sobre activitats econòmiques en els supòsits que sigui
obligatori.
Quan puc presentar la sol·licitud?
Està previst que el termini s’obri avui, 9 de novembre.
S’informarà de l’inici del termini amb una novetat a Canal Empresa i des del
perfil de twitter @FUEmpresacat.
Altres informacions d’interès:
Amb la sol·licitud no caldrà presentar cap document, l’administració ja el
requerirà si ho considera convenient.
Recordeu que per poder demanar l’ajut serà necessari tenir un certificat digital o
l’idCAT Mòbil. Us recomanem consultar prèviament les indicacions de com
identificar-se digitalment. També es necessari disposar del programari Adobe
Reader versió 9.1 o superior.
Per a més informació i iniciar el tràmit clica aquí
Consultar el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre

Tallers 'online' personalitzats
per poder realitzar un pla
d'empresa
El CEEILleida continua oferint tallers sobre com elaborar un pla
d'empresa. El taller s'imparteix via online i es divideix en sessions de 40
minuts, en dates que s'acorden entre el tècnic que imparteix el taller,
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Salvador Pifarré, i l'alumne. L'horari de les sessions és entre les 11 del
matí i les 5 de la tarda.
Aquest taller 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. Si coneixeu a algú
que li interessi fer el taller feu córrer la veu.

La Incubadora d'Empreses de
Bell-lloc ofereix la jornada
'Eines bàsiques per aprendre
les habilitats de venda i
comunicació. Neurovendes per
a empreses'
La Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell organitza una Jornada gratuïta
on line “EINES BÀSIQUES PER APRENDRE LES HABILITATS DE VENDA I
COMUNICACIÓ. NEUROVENDES PER EMPRESES” amb el Sr. Jordi
Mitjans, expert en habilitats comunicatives, comercials i en gestió financera.
Lloc: Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell (C/ Joan Oró, 3)
Inici: Dijous 12 de novembre.
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Horari: De 19 a 21’30 hores
OBJECTIUS
Acció formativa encaminada a entrenar i aprendre com funcionen les decisions
dels clients, entrenar com comuniquem els nostres productes o serveis rurals,
entenent com funciona el nostre cervell i aplicant les últimes tècniques en el
món de les vendes. A la jornada, es buscarà tenir un millor coneixement dels
patrons de decisió, de pensament i de la nostra capacitat comunicativa a
l’entorn de les vendes.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.
El curs està oberta a qualsevol persona i empresa interessada en la
temàtica.
Les inscripcions gratuïtes s’han de realitzar on-line on surt la jornada del
12/11/2020 a aquesta adreça

PIMEC celebra aquest dijous
la tercera gran trobada de la
petita i la mitjana empresa
PIMEC Lleida et convida a la tercera edició de la gran trobada de la petita i
mitjana empresa de Lleida, que se celebra aquest dijous 12 de novembre,
aquesta vegada en format online.
Comptarem amb la benvinguda de Jaume Saltó, president de PIMEC Lleida; de
Carles Gibert, diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, i
de Paco Cerdà, regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria de la Paeria de
Lleida.
Condueix l'acte Josep Maria Sanuy, subdirector del Grup Segre i director del
programa “El debat de Lleida Activa” de LleidaTV.
Taula rodona virtual: “El talent de Lleida a l’estranger: experiències i
coneixements que retornen al territori”.
T'hi esperem, dijous, 12 de novembre, de 12 a 13.30 h.
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La COELL organitza sessions
formatives
La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) ha
programat un nou paquet de cursos de cursos subvencionats de diferent
temàtica. Els podeu consultar en aquest enllaç.

Actes i jornades organitzades
per PIMEC
Per veure la relació actes i jornades organitzades per PIMEC cliqueu aquest
enllaç.
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Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida
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