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15è ANIVERSARI DE L’AEPTV 
Seguint amb els preparatius per celebrar el 15º aniversari de l’Associació d’empreses del PTV, us avancem que ja 
tenim confirmació  de l’assistència de l’Honorable Sr. Francesc Xavier Mena, Conseller d’empresa i ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per a finals de juny. Us anirem informant puntualment de la data per que pugueu fer 
reserva del dia a les vostres agendes. El lloc on es celebrarà aquest acte serà a l’Hotel del PTV i l’horari es preveu 
que sigui de matí. 
Si voleu col·laborar en l’organització d’aquest esdeveniment,  podeu contactar amb l’oficina de l’Associació per 
saber com fer-ho, bé per mail aeptv@aeptv.org  o per telèfon al  93 582  01 78. 
 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PTV 
El passat mes de març el Sr. Fernández va assistir com a representant de l’AEPTV al Consell d’administració del 
PTV, on es van tractar varis temes dels quals ressaltem; el nombre d’empreses instal·lades al PTV es manté amb  
un 81% de la taxa d’ocupació i amb una disminució, en general, de la seva facturació. Es va parlar de la creació 
d’uns nous espais de lloguer ( coworking) ubicats al centre d’empreses del Parc (CENT).  Els projectes d’ampliació 
del CENT i les obres de l’escola bressol, queden ralentitzades. Abans del mes de juny, s’ha de celebrar junta 
d’accionistes per ratificar el nomenament del nou president del consell d’administració 
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB CECAN MAGÁN ABOGADOS 
Desprès de la reunió mantinguda amb el Sr. Nicolás de Salas de Cecan Magán Abogados, bufet d’advocats líder a 
nivell nacional  i el President de l’Associació, s’ha arribat a l’acord de col·laboració que en breu us penjarem a la 
web de l’Associació per al vostra informació. Mentrestant, us informem que el proper 10 de maig CECA MAGÁN 
ABOGADOS realitzarà amb la col·laboració de PIMEC i INGECAL a ESADECREÀPOLIS ( Av. Torre Blanca, 57 – 
Sant Cugat del Vallès) una jornada sobre la Reforma Laboral “Oportunidades y amenazas”, on tractaran de forma 
molt pràctica les principals novetats introduïdes per la Reforma i com pot afectar a les empreses. L’assistència és 
gratuïta i les places limitades. Per inscriure’s contacteu amb: ingecal@ingecal.cat 
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB UBK 
La junta directiva va aprovar en la darrera reunió, signar l’acord de col·laboració entre UBK Corredoria 
d’assegurances i l’AEPTV. Us enviarem informació, així com a avantatges i serveis que ofereixen als associats en 
breu. 
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB ATISAE 
Prevista per a principis de maig, la signatura del conveni de col·laboració amb ATISAE, empresa ubicada al PTV i 
que es dedica a l’ inspecció i el control de qualitat en àmbits com la seguretat industrial, prevenció de riscos 
laborals i Mediambient. Una de les condicions que inclou aquest conveni, és el descompte del 30% sobre l’import 
de les tarifes màximes aplicades per la Generalitat en les inspeccions reglamentàries de seguretat industrial. 
 
MOBILITAT DEL PTV  
Des del departament de mobilitat i transport de l’ajuntament de Cerdanyola, ens comuniquen que el document que 
vam entregar-los, ressaltant les deficiències d’horaris i trajectes i afegint algunes propostes per millorar-les, ha 
estat recollit i acceptat i pendent del PMU, on podran fer la revisió de recorreguts de línies urbanes i interurbanes. 
 
EL PTV  I EL SERVEI LOCAL DE CATALÀ SIGNEN UN ACORD 
El Parc Tecnològic del Vallès i el Servei Local de Català de Cerdanyola han arribat a un acord de col·laboració pel 
qual les empreses ubicades al PTV poden beneficiar-se dels diferents serveis i recursos lingüístics que ofereix el 
Servei. Podeu ampliar aquesta informació, clicant al següent enllaç: 
http://www.ptv.cat/index.php/ca/empresa-i-tecnologia/altres-serveis-disponibles/servei-local-de-catala 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
TANCAMENT DEL RESTAURANT DE L’HOTEL DEL PTV 
Us recordem que el Restaurant de l’Hotel Eurostars Parc del Vallès, ara anomenat EXE PARC DEL VALLÈS ha 
tancat des del dia  2 d’abril, el servei de restauració al migdia amb caràcter permanent.  L’Hotel continuarà oferint 
a les empreses interessades, la possibilitat de realitzar reunions en salons i sales privades, amb servei de coffee-
breaks i esmorzars de treball, sempre que s’hagin  contractat prèviament. Per més informació, contacteu amb 
l’Hotel al telèfon  93 692 06 61 
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Fundació ASCAMM   ofereix als nostres associats descomptes en el proper curs de postgrau en:  “Materiales 
compuestos: tecnologías de fabricación y concepción estructural”, que comença el 20 d’abril. Les places són 
limitades. 
Més info: http://formacion.ascamm.es o Pilar Ramírez pramirez@ascamm.com 
 
Visiteu la nostra pàgina web www.aeptv.org . Podeu consultar les jornades i cursos amb importants  descomptes i 
avantatges especials pels nostres associats. Pregunteu pels nous cursos d’ofimàtica i anglès! 
 

  
 
Recordeu que és una formació indispensable dins dels plans d’autoprotecció de les empreses.  
Per més informació i inscripcions: aeptv@aeptv.org  
 

 
 
“la Caixa”, Barcelona Activa, Biocat, Genoma España i la Cambra de Comerç de Barcelona posen en marxa la 
cinquena edició de BioEmprenedorXXI, un programa de creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida a 
Catalunya en el seu sentit més ampli: biotecnologia, biomedicina i sector agroalimentari. 
Més informació i inscripció clicant aquí: http://www.bioemprenedorxxi.cat/index.php?mmod=staticContent&IDf=36 
 
Ascamm ens comunica la data prevista per realitzar la VII edició del Fòrum Ascamm d’Innovació 2012.  La data 
prevista de la seva realització és el  dijous 15 de novembre  a les instal·lacions de Cosmo Caixa. El Fòrum 2012 
 versarà  sobre el “CREIXEMENT (la dimensió importa?)”. On tractaran el creixement en sentit global, donant un 
missatge positiu i enfocant-ho a diverses vessants com pot ser la innovació, la dimensió, etc...  
Més info: www.forumascamm .com/ 
 
 

 
 
El passat mes de març, com us hem avançat al principi 
d’aquest recull, el Sr. Nicolás de Salas, soci responsable de 
l’oficina de Barcelona, el Sr. Esteban Ceca Magán, soci 

responsable de l’oficina de Madrid i fundador de CECA MAGÁN ABOGADOS i el Sr. Esteban Ceca Gómez 
Arevalillo, soci del bufet, van reunir-se amb el President de l’Associació per acordar redactar un conveni de 
col·laboració entre les dues entitats. Com ja us havíem informat en darrers reculls, per part del bufet en permeten 
fer difusió entre els nostres associats i col·laboradors del seu newsletter on tracten informació d’actualitat 
relacionat amb el mon laboral, com ara aquest article que tracta sobre l’importància d’implantar convenis 
col·lectius a les empreses i  que podeu llegir clicant en aquest enllaç: 
http://www.cecamagan.com/wp-content/uploads/circular-Reforma-Laboral.pdf 
 
CECA MAGÁN ABOGADOS va ser fundada al 1973 pel Sr. Esteban Ceca Magán, Lletrat i  Doctor en Dret, des de 
llavors el despatx ha anant prestant els seus serveis d’assessorament jurídic, cobrint les necessitats de forma 
satisfactòria dels seus clients. Amb quasi 40 anys d’història, CECA MAGÁN ABOGADOS , és un referent a nivell 
nacional en el món de l’assessoria jurídica. Actualment, els seus 40 professionals especialitzats, permeteixen 
donar un servei a mida per a cada client. Més informació sobre els seus serveis: http://www.cecamagan.com 
 

Un dels temes més sol·licitats per la gran majoria d’empresaris és la nova Reforma 
Laboral, per aquesta raó, organitzen esmorzar i jornades com la que està prevista 
pel 10 de maig a ESADECREAPOLIS i que us informem a la primera plana del 
Recull. Organitzen aquesta jornada amb PIMEC ( a la foto podeu veure al Sr. 
Vicenç González, director jurídic de PIMEC i al Sr. Nicolás de Salas) i amb la 
col·laboració d’INGECAL, empresa col·laboradora de l’AEPTV. 
Si esteu interessats i no podeu assistir, podeu demanar informació sobre aquesta 
mateixa formació per realitzar-la in company a aeptv@aeptv.org 
 

Vicenç González i Nicolás de Salas 
 
 


