L'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, ACACER, és una associació que neix al mes juliol de 2012, per
defensar i representar els interessos dels/les seus/ves associats/des. Formen part d’ACACER les Agències de Col·locació i Empreses de
Recol·locació, tant públiques com privades, de tot el territori català. La constitució de l’ACACER té com a objectiu prioritari actuar com a interlocutor
davant de l'Administració Pública, defensant en tot moment els drets de les seves entitats representades.
Les Agències de Col·locació són entitats que realitzen activitats d'intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones
treballadores una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar a les empreses, les persones treballadores més apropiades per als seus
requeriments i necessitats. També valoren els perfils, aptituds, coneixements i qualificació professionals de les persones treballadores que busquen
una feina i poden desenvolupar actuacions relacionades amb la recerca de feina, com ara orientació i informació professional, i amb la selecció de
personal.
Les Empreses de Recol·locació són agències de col·locació especialitzades en l'activitat destinada a la recol·locació de les persones treballadores
que resulten excedents en processos de reestructuració empresarial, quan aquella hagués estat establerta o acordada amb els/les treballadors/es o
els/les seus/ves representants en els corresponents plans socials o programes de recol·locació.

Què és ACACER?
ACACER es l’associació que representa a les Agencies de Col·locació i Empreses de Recol·locació Catalanes davant de l’Administració, els agents
socials, empreses i societat en general. ACACER organitza i gestiona totes aquelles activitats que contribueixin a fer que les entitats associades
puguin assolir i desenvolupar amb la major eficàcia i eficiència el seu treball.
ACACER està formada per entitats i empreses lliurement associades. Entre els/les seus/ves socis/es es troben empreses privades, centres de
formació, entitats del tercer sector, administracions locals, ETT, consultories i associacions empresarials.
Els requisits per a formar part d’ACACER són, ser persona física o jurídica (privada o pública) i trobar-se en possessió de l'acreditació per actuar
com Agència de Col·locació i/o Empresa de Recol·locació.

Missió...
Coordinar, promoure i representar les agències de col·locació i empreses de recol.locació de Catalunya, mantenint un contacte directe amb els
diferents organismes públics i els principals agents socials, per millorar i potenciar la intermediació laboral públic – privada

Visió...
Pretenem, sobre la base dels principis de qualitat, ser reconeguts pel nostre lideratge, capacitat de col·laboració, creativitat, innovació, transparència
en la gestió i compromís amb les institucions, les empreses i les persones en l'àmbit de la intermediació laboral.
Crear les condicions necessàries que afavoreixin la intermediació laboral a Catalunya.
Aconseguir un model d'intermediació laboral, específic, àgil i dinàmic, en què participin totes les nostres entitats associades, que permeti un alt grau
d'èxit en l'orientació i la inserció laboral.

Principis i Valors...
●

Transparència en la gestió: rendint comptes davant les entitats associades, les persones beneficiàries de la nostra acció i davant la societat
en general, mitjançant la representació d'informació veraç, accessible, precisa, comprensible i puntual sobre les activitats, serveis i gestió
econòmica de la nostra associació.

●

Justícia social: propugnar i treballar per un sistema d'intermediació laboral, socialment just, de forma igualitària.

●

Compromís amb la qualitat: creant una sèrie de formes de fer específiques per tots els/les nostres associats/des.

●

Compromís amb el futur: aposta perquè la societat adquireixi una visió diferent i positiva de la intermediació laboral.

●

Orientació a l'usuari/a: participant activament en la definició de les necessitats de les empreses, treballadors/es i demandants per al disseny
del procés de la intermediació laboral.

●

Responsabilitat i professionalitat: que ens permet ser eficaços i eficients en el compliment i desenvolupament del nostre treball i activitats i
de les empreses associades.

●

Millora contínua: que permetrà ACACER ser una entitat de referència, amb prestigi i reconeixement.

●

Fomentar el diàleg constructiu: conjuntament amb els agents socials, les institucions, les empreses i els diferents col·lectius de
treballadors-treballadores i persones demandants d'ocupació.

Òrgans de Govern:
●

President: De l’entitat, del Comité Executiu, de la Junta Directiva i de la Assemblea General.

●

Comité Executiu: Format pel President, 3 Vicepresidents, Secretari i Tresorer.

●

Junta Directiva:
PRESIDENT:
Àngel Buxó Lozano - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Consultoria RH Àngel Buxó.
VICEPRESIDENTS:
Domenec Domènec Roig - Agència de Col·locació Fundació Mercè Fontanilles.
Juan Carlos Barrio Fernández - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació CESI Outplacement.
Ascensión Calderón Pedrosa - Agència de Col·locació Grameimpuls.
SECRETARI :
Casilda Martín Garrocho - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Centre de Formació Novatècnia
TRESORER:
M. Rosa Fiol Fernández - Agència de Col·locació AEBALL.
VOCALS:
Pere Ejarque Gillemat - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Cecot Persona i Treball
Constantino Montañés i Nuñez - Agència de Col·locació Montañes i Soler, S.L.
Anna Monterde - Agència de Col·locació Promoció Econòmica de Sabadell.
Josep Maria Vinyeta Punti - Agència de Col·locació AICO.
Joan Muntané Seuba - Agència de Col·locació - Agència de Col·locació Drecera, S.C.C.L
Maria Inmaculada Estivil Balsells - Agència de Col·locació Formació pel desenvolupament Aula.
Mireia Martín Pardina - Agència de Col·locació Fundació Privada Claperós.
Susana Díaz Fernández - Agència de Col·locació Fundació Universitària Martí l’Humà
Virginia Santolaria Riva - Agència de Col·locació AEBALL.

Les línies estratègiques d'actuació d’ACACER són...
●
●
●
●
●
●
●

Actuar com a interlocutor davant l'Administració Pública.
Mantenir el contacte i la relació amb l'Administració Pública per promoure sinergies i col·laboracions.
Treballar conjuntament amb l’Administració competent per definir els continguts que han de tenir els convenis de col·laboració que es poden
establir amb les Agències de Col·locació autoritzades.
Defensar els drets de les entitats que representen.
Difondre i divulgar les activitats de les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació.
Elaborar i difondre informacions d'interès pel sector.
Actuar com a lobby de cara a possibles cooperacions entre les diferents entitats.

Representativitat d’ACACER:
Foment del Treball Nacional:
●
●
●

Assemblea General.
Comissió de Formació.
Comissió Laboral i RRHH.

Sectorial d’Ocupació de PIMEC:
●
●
●

Àngel Buxó Lozano - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Consultoria RH Àngel Buxó - Vicepresident de la Sectorial
d’Ocupació.
Domenec Domènec Roig - Agència de Col·locació Fundació Mercè Fontanilles – Branca d’Ocupació.
M. Rosa Fiol Fernández - Agència de Col·locació AEBALL - Branca d’Ocupació.

S’està treballant per incorporar-nos a:
●

Incorpora.

ACACER ofereix a les seves entitats associades els següents serveis:
●
●
●

●
●

Atenció a l’associat/da- Informació, assessoria general i consultes.
Servei d’Informació - Circulars, publicacions d'interès, notícies del sector, etc.
Servei d’Assessoria Jurídica, amb Bufete Escura:
- Atenció telefònica i consulta inicial gratuïta.
- Serveis per encàrrec amb un 30% de descompte en relació a les tarifes oficials del Bufete Escura.
Activitats - Jornades Informatives, Trobades, Cursos de Formació, etc.
Intranet per als socis - Eina per mantenir informats als/les socis/es d’ACACER, així com per establir sinergies entre ells/es.

Convenis de col·laboració:
ACACER posa a disposició dels/les seus/ves associats i associades, acords de col·laboració amb altres entitats i empreses perquè puguin gaudir
de descomptes i condicions avantatjoses en els serveis que ofereixen.
Acord amb Bufete Escura, un dels despatxos d'advocats de més prestigi a Barcelona. La seva llarga tradició de servei l'ha convertit en el despatx
d'advocats de referència de múltiples associacions empresarials.
Atenció telefònica i consulta inicial gratuïta.
Serveis per encàrrec amb un 30% de descompte en relació a les tarifes oficials del Bufete Escura.

-

Acord amb AMITS, l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors.
-

-

ACACER participarà en les reunions i en les taules de treball d’AMITS, en la gestió de models específics de gestió i actuació en el
punts d’informació i orientació professional, i dins de les gestions que AMITS consideri en el processos d’assessorament i avaluació
de competències professionals.
ACACER realitzarà difusió de les ofertes laborals d’AMITS entre els seus associats, a fi de poder captar candidatures afins,
procedents d’entre altres, de plans de recol·locació i processos d’orientació.

Acord amb Banc Sabadell: Els socis de l’entitat es poden beneficiar d’una selecció de serveis i productes financers exclusius, adaptats a la
seva activitat professional i a la seva economia personal, en unes condicions preferents. Aquesta col·laboració també inclou el desenvolupament
conjunt de projectes formatius i iniciatives de divulgació i promoció d’activitats.
Entre aquest serveis, destaca:
-

Compte Expansió Negocis PRO, pensat per a autònoms, petites empreses i despatxos professionals, que abona directament el 10% de la
quota d’associat, fins a 100 euros anuals, sense comissions d’administració i manteniment, ni per transferències nacionals en euros (via
BS Online) ni per l’ingrés de xecs en euros domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, targetes gratuïtes i els millors preus en TPV,
assegurances, pòlisses de crèdit, rènting, lísing i préstecs.

-

Compte Expansió PRO, que abona directament el 10% de la quota d’associat, fins a un màxim de 100 euros l’any, un avantatge que
s’afegeix a la devolució del 3% dels principals rebuts domèstics, fins a un màxim de 20 euros mensuals, transferències nacionals en euros
gratuïtes, targeta de crèdit i de dèbit també gratuïtes, i, evidentment, exempt de comissions d’administració i manteniment.

-

Crèdit PRO, sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, per disposar d’un crèdit amb el qual només es paguen
interessos quan s’utilitza.

-

Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l’activitat professional en condicions exclusives.

-

Crèdit Curs-Crèdit Estudis/Màster, per a la formació del mateix professional o dels seus fills.

L’experiència de Banc Sabadell amb els col·lectius professionals, amb els quals actualment té signats més de 2.200 convenis, li dóna un elevat
coneixement de la situació i permet que es pugui avançar de manera continuada a les necessitats dels clients.

ACACER està negociant diversos acords de col·laboració per donar un servei integral als seus associats.

ACACER té un Grup de Treball denominat ...

“MODEL INTEGRAT D'AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ I EMPRESES DE RECOL·LOCACIÓ D’ACACER”
ACACER està treballant un Catàleg de Serveis d’intermediació laboral, per oferir a traves de l’Associació. El catàleg comptarà amb accions que
es realitzen amb les persones que es trobin en recerca de feina i amb les empreses que necessitin incorporar nous perfils a la seva plantilla.
Des del Grup de Treball s’ha realitzat una classificació dels serveis, que recull totes les activitats que es poder oferir a les persones i a les
empreses.

Serveis a les persones
Detecció /
Captació

Acollida

Orientació
Professional /
Laboral

Desenvolupament
de competències

Activitats de
recerca de feina

Contractació

Seguiment

Posada a
disposició

Fidelització

Serveis a les empreses
d

Detecció /
Prospecció

Detecció
necessitats i
disseny
actuacions a mida

Accions
Intermediació
Laboral

Accions promocionals /
Actuacions de
reconeixement RSE

El catàleg de serveis permetrà que cada entitat que pertany a ACACER es centri en aquells que, per la seva expertesa, tècnics/ques especialistes,
coneixements i instal·lacions, pugui desenvolupar amb eficàcia i eficiència.
A partir d’aquest Catàleg, ACACER està realitzant un Model Integrat de Treball, és a dir, una metodologia d’intervenció que es proposa en el cas
que convingui que l’Associació actuï com a gran operador d’intermediació laboral.
Un Model de Treball que permetrà participar a totes les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació associades, sempre i quan es
comprometin a complir amb el Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) d’ACACER.
Objectiu del Grup: Identificar clarament les fortaleses i el know how que es poden oferir des dels diferents tipus d’entitats associades i els beneficis
que pot suposar la col·laboració entre elles.

Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) d’ACACER ...
ACACER està creant un Sistema de Gestió de Qualitat per tal d’oferir una millora contínua en els serveis que es proporcionaran a les persones i a
les empreses, establint criteris i instruments de revisió i d’avaluació permanent del servei.

La INTERMEDIACIÓ LABORAL a CATALUNYA ...

ALTRES ENTITATS

P
S
O
C

+

Entitats locals, centres de formació, universitats, col·legis
professionals, consultories de RH, empreses de recol·locació,
associacions professionals, patronals, sindicats, empreses del
Tercer Sector, ONG, ETT, Portals d’Ocupació,……

ACACER

Altres AGENCIES
DE COL·LOCACIÓ
autoritzades a
Catalunya

Altres operadors
que estan fent
Intermediació
Laboral i no
tenen
autorització
com Agència
de Col·locació

ACACER té representació en les 4 províncies catalanes ...

La fortalesa d’ACACER respecte d’altres operadors es que ÉS LA SUMA de diferents AGÈNCIES DE
COL·LOCACIÓ I EMPRESES DE RECOL·LOCACIÓ especialitzades, que permet desenvolupar PROJECTES
INTEGRALS, amb accions d’orientació, formació, autoocupació i intermediació, adaptats a les necessitats
del teixit empresarials i de les persones treballadores de cada TERRITORI
ENTITATS
CONEIXEDORES
DELS TERRITORIS
AMB PROJECTES DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL I
TERRITORIAL I
CONEIXEMENT DEL
SEU TEIXIT
PRODUCTIU

ENTITATS
ESPECIALITZADES EN
LA INTEGRACIÓ
LABORAL DE
DIFERENTS
COL·LECTIUS (JOVES,
ATURATS/DES
LLARGA DURADA,
PERSONES AMB
DISCAPACITAT,
NOUVINGUTS/DES,
RECENT
TITULATS/DES
UNIVERSITARIS/ES,
DIRECTIUS/VES,
PROFESSIONALS
D’OFICI…..)

ENTITATS
HOMOLOGADES PER
IMPARTIR
CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT
DE MÉS DE 20
ESPECIALITATS
DIFERENTS

ENTITATS
CONEIXEDORES
DELS SECTORS
PROFESSIONALS.
LES SEVES
TENDÈNCIES DE
FUTUR, LES
NECESSITATS
FORMATIVES I LES
POSSIBILITATS DE
GENERACIÓ
D’OCUPACIÓ.

ENTITATS
ESPECIALITZADES
EN INSTAURAR
POLÍTIQUES DE RSC
A LES EMPRESES

ACACER s’ofereix per a treballar amb el PSOC amb una única base de dades compartida

Més informació d’ACACER ...
Ausiàs Marc, 9, 08224 Terrassa, Barcelona – Telèfon: 93.733.98.20
info@acacer.com
comunicacio@acacer.com
www.acacer.com
http://acacercomunicacio.blogspot.com.es

