ments clau per aconseguir

tant per a multinacionals

Fecha:ensábado,
19 de julio
2014
ell. Cada
un de
d’aquests
Página:
30
elements,
sintetitzats en
Nº documentos:
1
forma d’eina
en finalitzar

són, a més, els creadors i
responsables de l’assignatura Management efectiu
en vendes del programa
Executive MBA d’Esade.

Recorte en color

Valor: 977,72€

El Punt
Avui
- Suplemento
L'Econòmic
com per
a pimes. Els autors
que el client
arribi
a confiar

cada un dels capítols en
unes tauletes d’argila gra-

% de ocupación: 14,29

CONTESTA SÍLVIA MIRÓ
CONSULTORA DE RECURSOS HUMANS I
FORMACIÓ DE PIMEC

Periodicidad: Semanal

Tirada: 27.769

tat tindrà a veure amb
capacitat d’adaptac
context i, sobretot,
tipus de persona o equ
dirigeix. Així sí que
parlar de com ha de se
rectiu que necessit

Difusión: 21.487

JOSÉ MARÍA COLOMER
Conseller delegat del grup
MGA

LECTURES

José María Colomer s’ha
incorporat al grup MGA,
del sector del joc i del lleure, com a conseller delegat.
Colomer atresora una experiència vinculada a
aquest sector que comença
el 1978. El 1994 s’incorpora
al grup MGA com a director
d’expansió i després va ser
director general de la divisió New Park-Golden Park.

Com donar
sentit a la vida
i al treball
El llibre, de 160 pàgines, és
imprescindible per poder
desenvolupar tot el nostre
talent i potencial. De fet, La
semilla és el relat de la vida
de Josh, un jove que ha perdut la passió pel treball. Per
aquest motiu, el seu cap el
convida a agafar-se dues
setmanes de vacances per
reflexionar sobre el rumb
que ha de seguir la seva vida
professional i descobrir si
realment desitja seguir treballant a la companyia amb
la mateixa dedicació, esforç i il·lusió que l’havien
caracteritzat. Un encontre
fortuït amb un agricultor
serà el seu punt d’inflexió.
L’home li lliura una llavor i
l’invita a trobar el lloc adequat on plantar-la. En la
seva recerca, el protagonista iniciarà un viatge que
el portarà a recórrer els
llocs que han marcat la seva
existència. D’aquesta manera, descobrirà el seu pro-

CONSULTORI FISCAL

EL CÀLCUL MITJÀ D’
Com es calcula la
plantilla mitjana
en cas de
treballadors d’una
empresa oberta només 10
hores setmanals a l’efecte
de l’aplicació del tipus de
gravamen en l’impost de
societats?

LA SEMILLA
Jon Gordon
EMPRESA ACTIVA
13 €

pòsit en la vida. A través
d’aquesta història el lector
es podrà plantejar quines
són les raons que té per fer
el que fa. Es preguntarà
quines són les coses que el
fan feliç i també en quin tipus de terreny vol sembrar
la llavor. És a dir, a què vol
destinar el seu talent i la seva capacitat. D’aquesta
manera podrà adquirir
consciència de la importància dels clients.

SANDRA ESTEBAN
Directora comercial de TCB

TCB ha promocionat Sandra Esteban com a responsable del departament comercial de TCB, la companyia que gestiona el tràfic
intermodal de contenidors
al port de Barcelona. Esteban és llicenciada en administració i direcció d’empreses per la UAB.

ORIOL SEGURA-ILLA I SERRA
GABINET SEGURA-ILLA
Envieu les vostres preguntes
a l’adreça de correu:
redaccio@leconomic.cat

En aquest cas, la j
normal són les 10 hor
manals, que és el 100
temps en què es pot
volupar l’activitat. Pe
plicació del tipus de
men reduït per ma
ment o creació d’ocup
2013, la llei diu que la p
lla mitjana de l’entitat
ser inferior a la unitat n
rior a la plantilla mitj
2008 (pels exercicis
rals). Per al còmput
mitjana, només es te
compte els treballador
tractats a jornada com
segons la legislació l
que presten els seus
en règim de depend
per compte d’altri.
aquest últim requisit,
diu que solament s
complet si el contra
qualificat com a labo
gons la normativa labo
gent i a jornada com
Per tant, computen t
treballadors que form
de la plantilla fixa de
presa com els cont
temporalment.

