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PRESENTACIÓ
La experiència adquirida al llarg de 20 anys en el mon dels Serveis
Generals ens ha servit de plataforma per fundar CIN.
CIN es una consultoria especialitzada en el desenvolupament i
optimització dels recursos adscrits dins els Serveis Generals (SSGG)
d’una entitat pública o privada.
CIN està format per un equip de professionals multidisciplinar
especialitzats en assessorament tècnic i econòmic.
Volem ser el referent dins de l’anomenat “facility managment”,
doncs les empreses per ser competitives han de tenir cada vegada
més uns controls rigorosos de tots els seus recursos, tant interns com
externs, per consolidar unes bones previsions econòmiques.
CIN ofereix, un servei de consultoria basat en la confecció de plans
d’ actuació a mida per a cada client, aquests han de buscar com
objectiu principal la màxima optimització dels seus recursos:
propis i/o aliens.

DISPOSEM DELS:

CONEIXEMENTS,
L’EXPERIÈNCIA I
L’ESPECIALITZACIÓ.

Incorporem mecanismes de control per tal de que no es produeixin
desviacions.
A CIN entenem que la relació amb els nostres clients ha de estar
fonamentada en el rigor, el compromís i la proximitat, doncs només
així aconseguirem l’èxit.
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PER QUÈ SOM UNA CONSULTORIA DIFERENT?
Perquè hem nascut amb una clara vocació de servei personalitzat.
Aquest es basa en els següents trets diferencials i valors:
L’ experiència en els sectors implicats en la valoració, control i seguiment.
El grau de coneixement de les necessitats de les disciplines relacionades
amb els SSGG: neteja, DDD, ITE Edificis, control ambiental, jardineria i
seguretat.
Capacitat tècnica per poder conèixer la forma d’ optimitzar tots els
recursos que afecten als SSGG.
Posar un equip de professionals al costat dels nostres clients.

ESPECIALITZATS EN:

L’OPTIMITZACIÓ DE TEMPS
I DE RECURSOS .

Planificació per obtenir rendibilitat a curt i mig termini.
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DOLOGIA DE TREBALL
O
T
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IMPLANTACIÓ:

SEGUIMENT:

Fase que inclou la licitació i
contractació del servei que
executarà el Pla Mestre (PM).

Fase dedicada a la monitorització
i control del Pla Mestre (PM).

ELABORACIÓ:

AVALUACIÓ:

Fase dedicada a l’elaboració
d’un estudi o Pla Mestre (PM).

Fase del cicle d’avaluació i
revisió del Pla Mestre (PM).
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SS.GG Neteja

SS.GG Viaris

La despesa associada a la Neteja
d’Edificis i Instal·lacions te una doble
basant, més del 80% és deguda al personal i
la resta a l’equipament i útils necessaris.
Per tal d’optimitzar i reduir la despesa és
inqüestionable una acurada gestió del
personal, amb independència de si és
propi o subcontractat, que va des de la
seva contractació fins a l’assegurament
d’unes bones practiques per part d’aquest
personal. En el departament SS.GG
Neteja disposem d’eines de mesura,
control, verificació i formació que permeten
assegurar una reducció de la despesa
consolidable a curt i mig termini.

Els carrers i vials de les nostres ciutats i
pobles són un espai de convivència
ciutadana que requereixen d’una atenció
continuada. Per dur a terme aquest
manteniment, els ents locals comptem
amb personal propi o amb empreses
externes, en ambdós casos la component
personal i els equipaments fan que la
partida pressupostaria sigui molt elevada.
Des de SS.GG Viaris, posem a disposició
dels nostres clients diferents models de
gestió per la realització del manteniment
orientat a minimitzar aquesta despesa.

SS.GG ENERGIA

SS.GG Parcs i
Jardins

La factura energètica de empreses i entitats
públiques representa una partida molt
important dels seus pressupostos i va creixent
degut a l’augment constant del cost de
l’energia.
Tot i l’aparició de noves fonts d’energia
renovables aquesta progressió alcista no
s’atura. Davant aquest escenari només
aplicant mesures de control i millores en la
gestió energètica es podrà contenir i reduir
aquesta despesa. Per dur a terme aquest
tipus projectes CIN disposa de la divisió,
SS.GG Energia, centrada en l’optimització i
l’estalvi energètic.

Amb la modernització de la societat i el
creixement demogràfic de la població,
les autoritats de les nostres viles i ciutats
han posat especial èmfasi en dotar de
noves infraestructures d’oci i esbarjo
pels infants i la gent gran. Ara bé,
aquests espais requereixen d’un manteniment
continuat i professional, de lo contrari la
inversió es deteriora d’immediat i el més
important: la comunitat ho percep de
seguida. CIN te la línea de consultoria
especifica -SS.GG Parcs i Jardinsespecialitzada
en
avaluar
les
característiques dels espais i optimitzar
el model de gestió.
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“SOM RIGOR, COMPROMÍS I PROXIMITAT”

ACONSEGUIM :

QUE L'ESTALVI EN ELS
SS.GG SIGUI SOSTENIBLE

