OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
1. FI DE LA POBRESA
- Des de Cecot s’ha elaborat un informe sobre la Renda Bàsica Universal. S’imparteixen
programes de qualificació i inserció per a persones amb exclusió social i atenció a les
dones immigrades. També es fan plans d’acollida a aquests col·lectius.
2. FAM ZERO
- El Cercle Cecot de Joves Empresaris participa en la recollida d’aliments per a ONGs
durant tot l’any i la Fundació Institut Industrial i Comercial i el Gremi de la Construcció
del Vallès concedeix ajuts a entitats sense afany de lucre per a menjadors socials.
3. SALUT I BENESTAR
- A Cecot es fan plans per a la prevenció de riscos laborals i d’ergonomia. Les instal·lacions
disposen d’equip de desfibril·lador. També es fa anàlisi de qualitat del lloc de treball.
- També es promou a través de seminaris la salut i el benestar a les empreses.
- Cecot posa a disposició de les empreses assessorament especialitzat en prevenció de
riscos laborals.
4. EDUCACIÓ DE QUALITAT
- Cecot disposa de la Fundació Cecot Formació que ofereix formació a 8.000 persones a
l’any amb més de 700 accions formatives, des de persones en situació d’atur fins a
persones en càrrecs directius. Aquests programes també estan oberts al personal de
Cecot en funció de les àrees de treball. És centre col·laborador de l’Administració,
gestionant programes específics de formació i inserció per joves que no estudien ni
treballen ( Garantia Juvenil ) i per col·lectius de difícil inserció.
5. IGUALTAT DE GÈNERE
- Des de Cecot es fa assessorament en igualtat i s’ofereixen seminaris i protocols
d’actuació.
- S’imparteixen programes d’atenció a dones immigrades.
- Disposa d’un pla d’igualtat intern.
- Disposa d’un protocol de reclutament i selecció de personal no sexista.
- Disposa d’un protocol sobre assetjament sexual a la feina.
6. ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
- Cecot té en projecte per l’any 2020 la instal·lació de plaques fotovoltaiques per garantir
el 30% d’energia per autoconsum en instal·lacions de 75 kw. Les instal·lacions de Cecot
disposen d’una torre d’alimentació per a vehicles elèctrics dels associats.
- Cecot s’ha adherit al Manifest per a una Governança de la Transició Energètica.
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-

Cecot assessora a les empreses associades de la mà d’experts en estalvi, eficiència i
transició energètica.

7. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
- A Cecot es disposa de protocols de conciliació de vida laboral i personal. S’organitzen
seminaris per promoure-la i per reduir l’absentisme i incrementar el creixement
econòmic de manera sostenible. Cecot disposa d’una guia per reduir l’absentisme.
- Ofereix projectes i assessorament per promoure la creació de llocs de treball,
l’emprenedoria, la innovació i el creixement de les PIMES, així com la reducció de l’atur
juvenil.
8. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ, INFRAESTRUCTURES
- Cecot participa en fòrums tant a nivell del Vallès com a Catalunya i disposa del Club
Cecot Innovació que acompanya les empreses en el seu procés cap a la innovació.
- Quant infraestructures Cecot ha elaborat informes de millora per a infraestructures d’ús
col·lectiu (ferrocarrils, trànsit rodat, coneixements tecnològics).
- Cecot disposa d’experts en indústria i innovació que assessoren les empreses en els seus
projectes.
9. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
- S’imparteixen programes de qualificació i inserció per a persones amb exclusió social i
atenció a les dones immigrades. També es fan plans d’acollida a aquests col·lectius.
- Es duen a terme projectes per facilitar la migració i la mobilitat segura de les persones,
garantint una contractació laboral al país de destinació.
10. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
- Cecot té el projecte Vallès Solar amb accions amb els ajuntaments del Vallès per
cooperar en el disseny i planificació de ciutats i comunitats més sostenibles, planificant
la generació i el consum energètic elèctric així com la mobilitat sostenible.
11. CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLE
- Des de Cecot s’impulsen programes amb l’Agència Catalana de Residus sobre packaging
reciclable, economia circular i seminaris sobre programes d’economia circular per
empreses associades, així mateix la pròpia Cecot hi ha programa per la eliminació del
plàstic pel que fa als consumibles.
- Cecot promou la Economia circular a les empreses, posant a l’abast de les Pimes una
eina d’autodiagnosi (https://www.autodiagnosi-ec.fci.cat/ ) per poder avaluar el grau
de sostenibilitat de l’empresa. També impulsem projectes de servitització i
d’aprofitament de matèria prima secundària per la creació de nous productes.
- Cecot s’ha adherit a Catalunya Circular, l’observatori d’economia circular de Catalunya.
- Cecot s’ha adherit a l’Acord Vallès Circular.
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12. ACCIÓ CLIMÀTICA
- Cecot participa en els fòrums de Re-City de sostenibilitat climàtica ajudant en
l’elaboració de documents i extractes amb propostes pel món local i nacional a
Catalunya.
- Cecot ha posat en marxa el projecte Oficina per la Transició Energètica que pretén
impulsar i acompanyar al sector empresarial en el camí de la transició energètica i fer
front als reptes del canvi climàtic.
13. PAU, JUSTICIA I INSTITUCIONS SOLIDES
- Cecot s’ha adherit al protocol de col·laboració entre l’Oficina Antifrau de Catalunya,
l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) i la Red Española del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas per tal de promoure l’adhesió del sector privat a la
iniciativa de Nacional Unides Global Compact.

14. ALIANÇA PELS OBJECTIUS
- L'establiment d'aliances és un factor clau i distintiu de la cultura empresarial de la
Cecot. Fem xarxa amb tothom qui cregui que la suma d’esforços ens fa anar endavant
com a societat perquè considerem tant necessari el creixement empresarial com que
aquest vagi en consonància amb una millora del benestar i la cohesió social.
- Des dels seus origens, la Cecot promou i participa d'aliances amb diferents
entitats, institucions, empreses i organismes per promoure un
desenvolupament sostenible. Un exemple d'aliança que respon a l'ODS número 7 és la
salvaguarda de llocs de treball aconseguits mitjançant el Centre de Reempresa de
Catalunya; un segon exemple que respon als ODS número 6, 8, 10 i 12 és el Vallès
Renovables.
COMPROMISOS A FUTUR DE CECOT PER ASSOLIR ELS ODS 6, 8, 10 i 12
-

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre de les instal·lacions de Cecot de 75 kw.
Estudiar de les condicions climàtiques dels espais laborals per regular i temporitzar les
temperatures tenint en compte el seu impacte.
Estudiar de la renovació parcial o parcial de la flota de vehicles substituint-lo per vehicles
híbrids o elèctrics.
Suport a la Cimera Catalana d’emergència climàtica que organitza la Generalitat de
Catalunya.
Informació, sensibilització i campanya de conscienciació sobre l’impacte del canvi
climàtic en el sector.
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