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Miguel Neiro, president de la  
Comissió Seguretat AEST
La Comissió de Seguretat de 
l’AEST es crea amb la finalitat de 
donar assessorament a la Junta 
Directiva de l’AEST en matèria 
de prevenció de riscos laborals, 
ja que els tècnics integrants són 
els especialistes en la matèria.

Es crea el mes d’octubre del 
2007 i celebrem des del 2008 
fins a l’actualitat reunions peri-
òdiques, Amb caràcter ordinari 
se celebra una trimestralment, 
sempre que no sorgeixin motius 
per fer-ne alguna de caràcter ex-
traordinari.

Una comissió participativa
És una comissió totalment ober-
ta i participativa; no hi ha un lí-
mit d’integrants. La comissió la 
integren els tècnics de prevenció 
de les empreses associades que 
mostrin interès en col·laborar.

En aquests anys hem pogut 
participar activament en temes 
d’especial rellevància per als 
nostres associats, com ara la re-
visió dels qüestionaris i el Ma-
nual del Sistema de Qualificació 
de les Empreses de Serveis de 
Tarragona, i molt especialment, 
en la definició dels temaris que 
formen part del Curs Bàsic i per 
a Supervisors que s’exigeix   als 
nostres treballadors per treballar 
en les empreses de l’AEQT.

Seguim de prop la qualitat 
d’aquesta formació i proposem 
i participem en aspectes de mi-
llora.

El flux d’informació és bidi-
reccional. En aquest sentit, fem 
arribar a la Junta Directiva les 
propostes de millora, les inquie-
tuds i les queixes de les nostres 
empreses associades per a la de-
fensa conjunta i organitzada dels 
nostres interessos.

L’objectiu que plantegem per a 
aquest any és aconseguir mante-
nir una sistemàtica de reunions 
amb representants de la Comis-
sió de Seguretat de l’AEQT. Ens 
agradaria traslladar inquietuds i 
propostes que entenem que són 
de millora i que ens agradaria 
tractar de manera més directa.

Se segueix de prop 
la formació que es 
requereix als nostres 
treballadors per treballar 
en empreses d’AEQT
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AEST disposa de la seva 
Comissió de Seguretat en 
matèria de Riscos Laborals
Aquesta comissió es va crear a l’octubre de 2007 i celebra reunions 
períodiques, de caràcter trimestral

L’objectiu d’enguany és 
seguir amb les reunions 
amb els representants de 
la Comissió de Seguretat 
de l’AEQT

El sector assegurador 
gastarà més en noves 
tecnologies durant 
aquest 2014

Un dels aspectes destacables 
del sector assegurador és que 
les companyies buquen mi-
llorar els seus sistemes i adap-
tar-se a les expectatives dels 
seus clients. En aquest sentit, 
segons una enquesta mundial 
portada a terme per la firma 
Kable entre 118 assegurado-
res, constata que les despeses 
d’aquestes companyies en 
tecnologies de la informació i 
comunicació, les anomenades 
Tic’s,  es va incrementar du-
rant el decurs de l’any passat. 
La previsió per a aquest any és 
que hi hagi més inversions en 
aquest sentit. L’informe expo-
sa que el 55% de les assegura-
dores ha augmentat els pres-
supostos de TIC al 2013 en un 
18%, respecte l’exercici ante-
rior. Així mateix, l’estudi tam-
bé revela que les companyies 
estan destinant el 39% dels 
seus pressupostos de softwa-
re a llicències. Una altra dada 
destacada és que les prioritats 
d’inversió de les assegurado-
res revelen clarament que la 
demanda de cloud computing 
creixerà, amb un 74% dels en-
questats; anticipant inversions 
en aquest camp fins al final del 
2014.


