Fem-nos
valer

Cap on
anem?

4 Arguments per ser
de CATFORMACIÓ
Perquè tens coses a dir
Volem que col·laboris en la construcció d’una veu
forta en representació del sector.
“Després d’anys de treballar perquè
el nostre sector tingui presència en
tot tipus d’institucions, hem assolit
aquesta fita. Ara cal afermar aquesta
posició.
Per tot això, reorientem la nostra missió
vers la participació activa en la definició de
les polítiques de formació professional, i la
col·laboració en la construcció d’un sector
sòlid i unit. Per això hem d’anar tots a una, mostrant-nos com un sector en el qual l’administració, les empreses i la societat pot confiar.
Malgrat que CATFORMACIÓ ja representa al 80
% de les empreses del sector, cal que siguem molts
perquè se’ns tingui encara més en compte, per posar en relleu la nostra importància i perquè es compti
amb nosaltres per a construir un sistema millor.

Perquè et cal estar “a l’última”
del nostre sector
Perquè necessites estar connectat amb tot el que passa al sector,
resoldre dubtes, rebre informació puntual sobre els canvis que
afecten a l’activitat empresarial de la formació.

Perquè vols una empresa forta
Perquè integrant-te en la nostra Patronal tindràs l’oportunitat
de sumar sinergies i fer créixer les nostres empreses.

En aquesta nova etapa volem posar tot el nostre esforç
en fer-nos forts com a sector i com a empreses, i per
això hem de fer-nos escoltar com a Patronal”.

Albert Colomer i Espinet,
president de CATFORMACIÓ

Perquè ser de CATFORMACIÓ és
accedir a serveis de valor afegit
Comptem amb assessoria tècnica, servei jurídic i tenim
un conveni laboral propi per a les empreses del sector.

Recull de novetats
La nostra organització recull i recopila la informació
legislativa del nostre sector, alhora que altra de caràcter
informatiu, i la facilita puntualment a tots els associats.
Estar al dia del sector és imprescindible.

Perquè tens
coses a dir
Volem que col·laboris en la
construcció d’una veu forta
en representació del sector.

Perquè et
cal estar “a
l’última” del
nostre sector
Perquè necessites estar
connectat amb tot el que
passa al sector, resoldre dubtes i rebre informació
puntual sobre els canvis
que afecten l’activitat
empresarial de la
formació.

Comissions
de treball
Mitjançant les comissions de
treball, totes les sòcies i socis de
CATFORMACIÓ tenen l’oportunitat de manifestar la seva
visió sobre determinats aspectes que afecten el sector.
Les comissions serveixen per
crear una visió compartida, que
faciliti a la Patronal el posicionament del sector en relació a determinades àrees d’interès. Per
això comptem amb comissions
com la de “Formació Professional per a l’Ocupació” de “Centres de formació de llengües”,
de “Seguretat privada”, “Oposicions”, etc.

• Recull normatiu (en l’àmbit català)
• Recull normatiu (en l’àmbit espanyol)
• Recull de notícies i informació sectorial
• Sessions informatives i tècniques

Sessions tècniques
Sessions per ampliar informació o bé introduir-se en aspectes de caràcter “tècnic”, vital
en el nostre sector. Entre d’altres, n’hem fet
sobre la reforma del sistema d’FPO, màrqueting digital aplicat al sector de la formació,
direcció financera per a la gestió de subvencions i software per a la gestió d’entitats de
formació entre altres, i en general de tot allò
que afecti al sector.

Trobades del sector
Organitzem trobades amb els socis
per compartir inquietuds, i compartir informació. En l’àmbit estatal, i a
través de la “Confederación Española
de Empresas de Formación”, també
s’efectuen trobades mitjançant l’organització d’un congrés nacional.

Interlocució amb
l’administració
CATFORMACIÓ és un interlocutor vàlid per a l’administració
a l’hora de tractar aspectes que
afecten el nostre sector. Mantenim trobades en comissions
de treball tècniques del SOC i
reunions amb la Conselleria de
treball, afers socials i famílies,
amb la direcció del SOC i la Secretaria General d’Ocupació.
Hem estat requerits a les
comissions tècniques del
parlament de Catalunya per
a exposar la nostra visió sobre
legislació i altres aspectes que
afecten el nostre sector.

Representació
Som l’organització Patronal més
representativa del sector, que
signa el 1er. Conveni Col·lectiu
Autonòmic d’Ensenyament i
Formació no Reglada de Catalunya i que actua en representació del 80 % de les empreses
del sector a Catalunya. A més,
formem part de diverses organitzacions empresarials com
FOMENT i PIMEC i som membres de CECAP (Confederación Española de Empresas de
Formación).

La solidesa
d’una institució
organitzada

Perquè vols una
empresa forta
Perquè integrant-te en la
nostra Patronal tindràs
l’oportunitat de sumar
sinergies i fer créixer les
nostres empreses.

Agrupacions
sectorials per a
subvencions i
licitacions
CATFORMACIÓ fomenta
l’agrupació de centres
associats per afavorir la
participació amb més força en
convocatòries de subvencions
i licitacions. La patronal pot
executar tasques de coordinació, pel que fa a mitjans humans i
materials.

Projectes
conjunts
CATFORMACIÓ posa a disposició la seva seu i el seu equip
humà perquè els socis puguin
desenvolupar projectes d’interès conjunt; materials formatius, plataformes o qualsevol
projecte empresarial.

Formació
sectorial

Matins a
CATFORMACIÓ

S’organitzen activitats de
formació d’aplicació específica
per al nostre sector; justificació econòmica de subvencions,
eines de màrqueting digital per a
la formació, etc.

S’organitzen trobades entre
socis i membres de la junta
directiva de CATFORMACIÓ
amb la idea de conèixer-nos
entre nosaltres i facilitar les
sinergies.

Convenis amb proveïdors
Comptem amb diversos convenis amb proveïdors del
nostre sector, que ens faciliten preus preferents en els
seus serveis o productes, com per exemple, serveis jurídics,
assegurances escolars, sistemes de qualitat, productes
financers, etc.

Conveni laboral
CATFORMACIÓ representa al 80% de les empreses
del sector de la formació privada no reglada a Catalunya i signa el Conveni laboral, propi del nostre
sector. Aquest conveni respon a la nostra realitat laboral, i facilita a totes les empreses del nostre sector
un marc laboral de referència que ens permet actuar
amb màximes garanties legals, lluny de la realitat
actual, en què moltes empreses de formació estan
en una il·legalitat permanent.
CATFORMACIÓ facilita l’assessorament als socis
sobre el conveni.

Assessoria tècnica
L’equip humà de CATFORMACIÓ facilita assessorament tècnic en tot allò relacionat amb el
món de la formació i sobre determinats aspectes
en relació a les convocatòries de subvencions del
nostre sector.

Perquè ser de
CATFORMACIÓ
és accedir
a serveis de
valor afegit
Comptem amb assessoria
tècnica, servei jurídic i tenim
un conveni laboral propi per a
les empreses del sector.

Albert
Colomer
i Espinet

+200
EMPRESES DE
FORMACIÓ
ASSOCIADES

+300
CENTRES DE
FORMACIÓ AMB
REPRESENTACIÓ A
TOT EL TERRITORI
Albert COLOMER és
l’actual president de
CATFORMACIÓ
Des de fa 25 anys dirigeix Autoocupació (Fundació Privada per a
la Promoció de l’Autoocupació
de Catalunya). Aquesta entitat
està especialitzada en formació
i assessorament per a la creació
de petites empreses, per la qual
cosa analitza més de mil doscents projectes empresarials, per
potenciar-ne la creació de més
de tres-centes anualment.

Impulsor i Director de BANC,
Business Àngel Network de
Catalunya, primera xarxa privada d’inversors de Catalunya.
Fundador i director del Centre
de la Reempresa de Catalunya
i Fundador i director de la Fundació ESBAN per al Foment de
les xarxes de Business Angels a
Espanya. Membre del Board of
Directors de l’EBAN, European
Business Angels Network.
Patró de EMS Entitat de Microcrèdit Social, responsable

de la gestió i atorgament d’una
cartera de més de dos milions
d’euros en Microcrèdits per
l’Autoocupació.
Estudiós del fenomen de la
creació d’empreses i autor de
diversos llibres. A més, és el
coordinador de la col·lecció
de llibres “Biblioteca de l’Emprenedor”. Membre de la junta
directiva de Foment del Treball
Nacional.

+ 60.000 m2
D’INSTAL·LACIONS

+ 60.000.000€
DE FACTURACIÓ ANUAL

