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1. INTRODUCCIÓ

En un moment especialment crític pel sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones
i pels col·lectius als quals dirigeix la seva activitat, l’any 2012 La Confederació ha iniciat
una nova etapa com a organització empresarial de referència del sector.
Si bé ja es comptava amb diverses associacions empresarials representatives en els seus
respectius àmbits d’activitat, la nova etapa de La Confederació significa la culminació d’un
procés d’integració de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC)
i de la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’Atenció a les
persones de Catalunya, per avançar cap a l’enfortiment i racionalització de
l’associacionisme empresarial del sector.
Es tracta de donar un pas endavant ferm i decidit per reforçar la capacitat de
representació i incidència de La Confederació tant en l’àmbit polític, com social i econòmic.
Un pas que suposava, a més, un important esforç de simplificació i optimització de les
estructures i recursos destinats pel sector a aquestes tasques. I això només ha estat
possible gràcies a la voluntat i esforç de totes i cadascuna de les organitzacions que han
vist com, ara més que mai, cal unir esforços i buscar sinèrgies per construir una patronal
forta en defensa dels interessos i especificitats del sector.
I és que La Confederació no és una organització empresarial comuna: representa
empreses i entitats que tenen a la persona en el centre de la seva activitat, que defensen
un model determinat de fer activitat econòmica i que no és la recerca de benefici econòmic
el què impulsa la seva acció, sinó la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones
més vulnerables i aconseguir una societat més justa i cohesionada.
En un context de crisi com l’actual, quan s’està qüestionant les bases del model d’Estat de
Benestar que venim construint i defensant com a sector, pren especial significació el fet
d’apostar per una veu unitària com a sector, que posi en valor la dimensió empresarial i
social de les nostres organitzacions.
La Confederació enceta aquesta nova etapa amb la voluntat de vetllar per la sostenibilitat
del sector així com per una ocupació estable i de qualitat, que garanteixi l’excel·lència en
els serveis d’atenció a les persones que pateixen situacions d’especial vulnerabilitat.
Aquest pas endavant és sens dubte un èxit com a sector que ha de servir per afrontar en
millors condicions la complexa situació que estan patint les organitzacions socials
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2.

ENTITATS ASSOCIADES

A 31 de desembre de 2012, formen part de la Confederació 18 organitzacions sòcies i 3
adherides. Entre totes elles agrupen prop de 1.200 entitats i 45.000 professionals que, des
d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com
per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol
públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc
d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció
precoç entre d’altres.

Asteroide B-612
L’Associació Asteroide B-612 neix l’any 1983 per tal de
defensar els drets dels infants i adolescents del nostre país.
Poc a poc, entenem que resulta necessari proporcionar a
aquests infants una segona oportunitat, una alternativa a la
seva institucionalització, i treballem, des de ja fa més de 25
anys per intentar que puguin gaudir d’una nova vida, molt més
digna, que la que els ha tocat viure, sense tenir-hi cap
responsabilitat. Actualment Asteroide B-162 gestiona 2 centres
d’acollida de 30 places cada un i un centre residencial de 25
places.
Atalanta
L’Associació Atalanta per a la protecció del menor es
constitueix amb data dia 16 d’agost de 1994 amb l’objectiu de
col·laborar
amb
les
Administracions
publiques i
privades, sempre que es requereixi la nostra intervenció, en
matèria de protecció de menors i altres àmbits d’intervenció
social, procurant el benestar físic i mental dels nens i nenes al
nostra càrrec, i facilitant els mitjans materials i els equips
humans necessaris pel desenvolupament de les tasques
encomanades. Gestiona el Centre Residencial d’Acció educativa
“Petit Príncep” des de 1985, ubicat a Santa Coloma de
Gramanet.
Càritas Diocesana de Barcelona
Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a
objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa
de la diòcesi, i la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al
desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la
societat i promoure la justícia social. Càritas és una entitat
sense ànim de lucre i el seu finançament és sobretot de
caràcter privat. Càritas està formada per voluntariat i
professionals, i acompanya els sectors socials més desfavorits,
caminant amb la triple missió de denunciar, anunciar i
transformar.
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Coordinadora Sinergia Social
Es una associació sense afany de lucre constituïda l’any 1995 i
que agrupa i dota de serveis comuns de gestió coordinada a les
següents organitzacions: Fundació Mercè Fontanilles; Fundació
Persona i Valors; Fundació Ciutat i Valors; Fundació Antonio
Jiménez; i Fundació Comunitat i Valors.

Creu Roja Catalunya
La Creu Roja té la missió de ser cada cop més a prop de les
persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a
través
d’accions
de
caràcter
preventiu,
assistencial,
rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment
per voluntariat. Com a organització humanitària i d’acció
voluntària arrelada a la societat, dona respostes integrals des
d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de
desastres i emergències, a problemes socials, de salut i
mediambiental.

DRECERA, Cooperativa d'Iniciativa Social
Drecera és una entitat de professionals que treballem amb
infància i adolescència en risc (centres residencials, acolliments
familiars...),
desenvolupem
activitats
psicopedagògiques
(aprenentatges, logopèdies, atenció psicològica...), formem
professionals del sector d'atenció a persones (programes SOC,
Fundación Tripartita, Consorci de Catalunya, CCAA i
ajuntaments, formació bonificada per entitats i empreses...) i
gestionem programes d'ocupació (itineraris per a joves, dones,
perceptors de renda mínima, reclusos...).

Entitats Catalanes d'Acció Social – ECAS
ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que
treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o
risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les vuitanta
organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia
federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per
la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com per la
voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i
igualitària. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los
per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones,
promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la
població mitjançant la construcció d’una societat basada en el
compromís i la corresponsabilitat.
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CAE, formació i serveis socioculturals
El CAE és una associació sense ànim de lucre declarada
d’utilitat pública ubicada a Manresa, que treballa a les
comarques de la Catalunya Central en la promoció de
l’educació en el lleure i la dinamització sociocultural. Ofereix
formació d’educadors/es en el lleure, de voluntariat i de gestió
associativa i impulsa i desenvolupa programes i activitats de
caire sociocultural, educatiu i relacionats amb el joc. A través
de la Fundació La Xarranca ofereix i gestiona serveis educatius
i de lleure.

Empresa social - Cooperatives d'atenció a les persones
Empresa Social representa a les 92 cooperatives d’iniciativa
social membres de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya. Les cooperatives d’iniciativa social duen a terme la
seva activitat de manera transversal, amb criteri empresarial i
vocació social, a tots els àmbits del sector d’atenció a les
persones.

Associació Esport 3
Esport 3 es dedica al foment, la promoció, la difusió,
l’assessorament i la formació en el camp social, cultural i
esportiu. La nostra entitat es va fundar l’any 1983, com a
col·lectiu especialitzat en l’àmbit de les activitats lúdiques i
esportives per a la vellesa. És, en aquest sentit, una entitat
pionera en programes d’activitat física i del lleure adaptats a
gent gran al nostre país. Des de l’any 1996, l’Associació
ESPORT 3 ha anat ampliant el seu objecte social a altres
àmbits d’intervenció a grups de nens, joves, adults, dones
adultes i discapacitats psíquics. Els àmbits d’intervenció
actuals de l’Associació ESPORT 3 són: activitat física, animació
sociocultural,
gestió
d’instal·lacions,
i
formació
i
assessorament.

Federació d'entitats d'Assistència a la Tercera Edat
senes afany de lucre (FEATE)
FEATE és una federació que agrupa a entitats d'iniciativa social
sense afany de lucre, que presta serveis al sector de la gent
gran, i defensa els interessos del seus associats.
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Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i
l'Adolescència (FEDAIA)
És una federació sense ànim de lucre que agrupa i representa
les entitats d’iniciativa social del tercer sector d’arreu de
Catalunya que treballen amb infants, adolescents i joves
desemparats o en risc d’exclusió social i les seves famílies. En
aquest àmbit, és l’agent social referent a Catalunya i treballa
amb el suport, la col·laboració i el reconeixement de les
diferents organitzacions del tercer sector i les diferents
administracions competents.
Fundació Catalana de l'Esplai
La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de
lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les
entitats de lleure i el tercer sector, millorar el medi ambient i
promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat
transformadora. La missió de la Fundació es concreta en la
prestació de serveis i programes educatius integrals a les
escoles, la gestió d'equipaments i programes d'educació
ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món
associatiu, projectes per la inclusió digital, i l'impuls de
diferents programes de cooperació internacional. Integra
també l'acció d'una Federació i dels seus 65 centres d'esplai,
així com la tasca de la Fundación Esplai d'àmbit estatal.
Fundació Escolta Josep Carol
La Fundació Escolta Josep Carol és una organització no
lucrativa de caràcter educatiu que es va crear l'any 1997 des
de l'associació Escoltes Catalans aplegant iniciatives i serveis
que ja existien i que té dues finalitats: l'educació, en un sentit
ampli, i el suport al moviment escolta català, coeducatiu i laic.
La proposta educativa de la Fundació es basa en els valors
propis de l'escoltisme laic i es du a terme tant des dels
diversos serveis educatius i de lleure com mitjançant la
formació d'educadors i educadores en el temps lliure. Així
mateix, la Fundació s'enriqueix d'un mètode educatiu
participatiu fonamentat en la transmissió de valors, la
pedagogia de l'acció i el compromís individual i col·lectiu.
Fundació Pere Tarrés
La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció
social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el
lleure d’infants i joves. Amb el temps, la seva acció s’ha
ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la
recerca i la gestió en el Tercer Sector. La tasca social de la
Fundació Pere Tarrés està avalada per 50 anys d’experiència,
pels més de 335.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any
participen als diferents projectes i serveis i per l’acreditació de
la Fundación Lealtad, prestigiosa institució que cada any
analitza la gestió i bones pràctiques de les ONG i ONL més
importants de l'Estat Espanyol.
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Moviment Laic i Progressista
El Moviment Laic i Progressista (MLP) és una federació
d'entitats format per Esplais Catalans, Acció Escolta de
Catalunya, l'Associació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya, Ateneus Laics i Progressistes, Cooperació, l'Escola
Lliure el Sol, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Entorn, sccl
i la Fundació Terra. Des de l'MLP fomentem el lliurepensament
des de la ciutadania activa, amb l'objectiu d'assolir les més
altes cotes de felicitat personal i pública. Som una eina activa
per a una transformació en profunditat de la societat, partint
de la base de l'ideari laic i progressista. I ho som actuant
coordinadament des de diferents perspectives de l'activisme
social, educatiu i cultural.
Patronal ECOM
La Patronal ECOM és una associació empresarial, creada el
març de 2007, amb la finalitat de promoure unes condicions
òptimes i sostenibles per a la prestació de serveis i programes
orientats a persones amb discapacitat física. El seu objectiu és
que les necessitats i expectatives dels destinataris, així com
també les dels professionals, siguin ateses, i que els serveis i
programes que s'adrecen a les persones amb discapacitat física
tinguin la màxima qualitat i respectin al màxim els seus drets
individuals.
Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç – UCCAP
UCCAP és una entitat federativa que agrupa als Centres
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Es
constituir l'any 1997 en resposta a la demanda dels CDIAP
legitimar un interlocutor representant del sector, davant
Administracions públiques i Institucions en general.

de
va
de
es

DINCAT Associació Empresarial
Dincat
Associació
empresarial
forma
part
del
grup
Dincat que el formen entitats sense ànim de lucre que
treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, amb una
triple perspectiva de servei: a les pròpies persones amb
discapacitat intel·lectual, les seves famílies i la seva vida en la
comunitat ; a l’activitat, social i associativa, de les entitats que
donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, a
més de prestar-les serveis en diferents àmbits ; i a l’activitat
econòmica de les entitats sòcies i a l’impuls de l’economia
social. Dincat Associació Empresarial s’encarrega de la
negociació de convenis col·lectius, el diàleg amb els agents
socials i la reflexió sobre les condicions dels centres i serveis
que es presten des de les entitats.
DINCAT és organització adherida a La Confederació
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Consorci de Salut i Social de Catalunya - Associació
Patronal
L'Associació Patronal CAPSS va ser creada pels associats l'any
1995. La seva funció és representar i defensar els interessos
de les entitats associades al CSC mitjançant el diàleg social, la
formació continuada i la representació, de manera col·lectiva,
davant dels sindicats, les altres associacions professionals i les
administracions públiques.
CAPSS és organització adherida a La Confederació

Agrupació Catalana de Centres de Profunds - ACCP
Constituïda l'any 1995, l'ACCP actúa en el camp dels centres
per a persones amb disminucions psíquiques profundes
ACCP és organització adherida a La Confederació
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3.

JUNTA DIRECTIVA

Com a conseqüència del procés de transformació de La Confederació, la Junta Directiva de La
Confederació s’ha vist ampliada i a 31 de desembre de 2012 està composada per 11
membres: la Presidència, dues Vicepresidències, la Secretaria, la Tresoreria, i 6 vocalies.

Presidència

Xavier Puig
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

Vicepresidències

Joan Segarra
Empresa Social- Cooperatives d’Atenció a les Persones
Carmen Rico
Creu Roja

Secretaria

Inés Giralt
Moviment Laic i Progressista

Tresoreria

Sergi Valentín
Fundació Catalana de l’Esplai

Vocalies

Pere-Joan Giralt
Fundació Pere Tarrés
Joan Muntané
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a
l’Adolescència (FEDAIA)
Anna Sánchez
Càritas Diocesana de Barcelona
Josep Serrano
Federació d'entitats d'Assistència a la Tercera Edat sense
afany de lucre (FEATE)
Alfred Bayón
Patronal Ecom
Carles Celis
Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (UCCAP)

Durant el 2012, la Junta Directiva s’ha reunit en sessió ordinària en 10 ocasions. Tres
d’aquestes reunions van ser ampliades, amb la participació dels Presidents de les
comissions de treball de La Confederació.
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4.

L’ASSEMBLEA GENERAL 2012

L’any 2012 l’Assemblea General de socis s’ha reunit en dues ocasions: una en sessió
ordinària i una en sessió extraordinària.
L’Assemblea General Ordinària va tenir lloc el
dia 25 d’Abril de 2012 a la seu de
l’organització amb la participació d'11 de les
15 entitats sòcies.
En la reunió, es va aprovar per unanimitat la
memòria d'activitats 2011 de l'organització;
el tancament econòmic de l'exercici 2011; el
pla de treball per al 2012 i, finalment, el
pressupost anual.
El 15 de novembre de 2012 i després d’un intens procés de treball encetat l’any 2009 en el
marc de La Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’Atenció a les
persones de Catalunya, l’Assemblea General es va reunir en sessió extraordinària i va
aprovar per unanimitat els acords del procés de transformació de La Confederació que
incloïa:
9

Modificació dels estatuts de l’AEISC

9

Canvi de denominació de l’AEISC per passar a anomenar-se La Confederació

9

Incorporació dels associats de l’antiga Confederació, tres d’ells com a socis de ple dret
(FEATE, Patronal ECOM i UCCAP) i tres com a socis adherits (DINCAT, CAPSS i ACCP).
L’assemblea va suposar l’inici d’una nova
etapa per l’associacionisme empresarial del
sector no lucratiu d’atenció a les persones.
Representava la culminació d’un procés de
treball intens per avançar cap a l’enfortiment
i
racionalització
de
l’associacionisme
empresarial del nostre sector en un moment
especialment crític tant per les organitzacions
que representem, com pels col·lectius
vulnerables als quals dirigim la nostra
activitat.

Aquest pas endavant no hagués estat
possible sense la col.laboració, confiança i generositat de totes les organitzacions sòcies i
fundadores de La Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’atenció
a les persones de Catalunya, que van impulsar el procés de transformació i van accedir a
dissoldre la Confederació fundada l’any 2009 per abocar els esforços i recursos en una unica
organització empresarial de referència del sector.
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5.

SERVEIS ALS ASSOCIATS

5.1. Negociació col·lectiva

Participar i promoure la negociació col·lectiva és un element clau per garantir la qualitat dels
serveis que es desenvolupen des de les organitzacions, vetllar per la sostenibilitat de les entitats
i regular les relacions laborals en el sector.
Les entitats sòcies estan presents en la negociació col·lectiva a través de La Confederació i,
durant el 2012, s’ha participat activament en:


Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural
III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya (en procés de
negociació)



Sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària
IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya



Sector d’Acció i Intervenció social amb col·lectius en risc d’exclusió
Conveni de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de
risc per als anys 2010, 2011 i 2012



Sector d’escoles bressol i serveis a la petita infància
Malgrat no ha estat possible tirar endavant un conveni d’àmbit autonòmic, les entitats
que treballen en aquest àmbit d’actuació han pogut ser partícips del procés endegat amb
els sindicats i la resta de patronals del sector.

Amb la incorporació de nous associats, a finals del 2012 La Confederació ha començat també
a estar present, a través de Patronal ECOM i UCCAP, en els processos de negociació
col·lectiva de dos altres sectors d’activitat: la discapacitat, i l’atenció precoç.
Podeu veure el detall dels diferents processos de negociació en les comissions de treball
corresponents al punt 6 de la Memòria.

5.2. Formació contínua per a professionals del sector

Tenint en compte que els recursos de les organitzacions del sector de serveis a les persones
són majoritàriament recursos humans, és clau garantir i potenciar al màxim aquest capital
humà, com a única forma possible de desenvolupar i consolidar el sector.
La millora de la qualificació de les persones que treballen en l’àmbit dels serveis d’atenció a
les persones és bàsic per garantir l’eficàcia i la qualitat dels serveis desenvolupats des de les
nostres organitzacions. En aquest sentit, la promoció de la formació continuada és una de les
finalitats estatutàries de La Confederació.
Com a patronal, La Confederació gestiona plans formatius per a persones treballadores del
sector de serveis d’atenció a les persones, en tots aquells àmbits que li són propis.
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Aquest any 2012 s’ha assolit:

9

35 cursos impartits

9

693 alumnes participants

9

1.315 hores de formació realitzades

Podeu veure’n tot el detall al punt 6.5 de la Memòria on s’explica la feina desenvolupada per
la Comissió de Formació de La Confederació.

5.3. Representació en espais de participació

A través de La Confederació, les entitats associades poden fer arribar les seves aportacions i
els seus posicionaments sobre temes d’interès sectorial en els diferents espais de participació
on està representada.
L’any 2012, La Confederació ha estat present
espais:



i ha participat activament en els següents

Consell General de Serveis Socials (CGSS), Departament de Benestar Social i
Família (Generalitat de Catalunya)
El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de
serveis socials i encarna l'aspecte relacional de l’Administració pública ja que implica la
societat civil en el debat previ a la presa de decisions, tot incorporant la transversalitat en
la participació.
Durant l’any 2012 el Consell s’ha reunit en dues ocasions.
Hi ha participat com a vocal en representació de La Confederació en Xavier Puig,
President.



Comissió Funcional del CGSS, Departament de Benestar Social i Família
(Generalitat de Catalunya)
La Comissió Funcional és l’òrgan de caràcter deliberatiu que segueix de manera
permanent el desenvolupament de la gestió i de la programació dels serveis socials. Està
composada per 40 vocals permanents d’entre els vocals del Ple del Consell General.
Durant l’any 2012 la Comissió s’ha reunit en quatre ocasions. Hi ha participat com a vocal
en representació de La Confederació en Xavier Puig, President.
Durant el 2012 també hi ha participat – en substitució del President - Laia Grabulosa.
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Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, Departament de
Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya)
Es un òrgan consultiu que s'encarrega d'assessorar la Generalitat en matèries
associatives i de voluntariat. També serà el responsable de dur a terme els programes i
projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin
positivament el seu futur, la seva capacitat d'incidència social i el procés de creixement i
de consolidació.
Durant l’any 2012 el Consell s’ha reunit en quatre ocasions.
Hi ha participat com a vocal en representació de La Confederació M. Dolors de la Fuente.



Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Departament de Benestar
Social i Família (Generalitat de Catalunya)
Es tracta d’un òrgan que dona assessorament a les diferents persones implicades en els
serveis d'intervenció social a l'hora de prendre decisions, i que ha de generar
coneixement i orientacions al Sistema català de serveis socials posant de relleu les bones
pràctiques i actituds a l'hora de desenvolupar l'activitat de les persones professionals dels
serveis socials.
Durant l’any 2012 el Comitè s’ha reunit en tres ocasions.
Hi ha participat com a vocal en representació de La Confederació Maite González.



Comissió de referents sindicals de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
- ICASS
La Comissió de Referents Sindicals és un espai de diàleg entre l’ICASS i els sindicats UGT
i CCOO, en el qual es convida a participar a La Confederació
Durant l’any 2012 la comissió s’ha reunit en una ocasió.
Hi han participat en representació de La Confederació en Josep Serrano i la Laia
Grabulosa.



Comissió Mixta de Contractació Responsable, Ajuntament de Barcelona
L'objectiu principal de la comissió és que la contractació municipal fomenti la ocupació de
persones que pateixen situació d'especial vulnerabilitat. Alhora, promoure que en els
contractes de gestió dels serveis de caràcter social s’hi incloguin criteris de solvència
tècnica de caràcter social que hauran de complir les entitats o empreses que s’hi
presentin. La comissió ha estat formada per dos grups:
9

Grup 1: Identificació dels col·lectius diana, les formes d’acreditació i els
mecanismes de seguiment.

9

Grup 2: Redacció de les clàusules socials susceptibles de ser incorporades a
la instrucció.
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Durant l’any 2012 el Grup 2 en el qual intervenia La Confederació s’ha reunit en quatre
ocasions
Hi han participat en representació de La Confederació en Sergi Valentín i la Laia
Grabulosa



Comissió de diàleg social de Foment de Treball
L’objectiu de la comissió es establir el diàleg social amb les organitzacions sindicals i els
governs de Catalunya i Espanya per abordar de manera conjunta els principals reptes de
la societat i contribuir a donar resposta i solucions amb el màxim consens.
Durant l’any 2012 la comissió s’ha reunit en tres ocasions
Hi ha participat en representació de La Confederació la Laia Grabulosa

Altres espais de participació dels quals forma part La Confederació però que al llarg del 2012
no s’han reunit en cap ocasió són:
9

Consell General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

9

Comissió Rectora per al Pla d'Acció per a la Inclusió i Cohesió Social a
Catalunya 2010-2013, del Departament de Benestar Social i Família

5.4. Interlocució i incidència política

Atenent a la defensa dels interessos de les organitzacions sòcies en particular, i del sector no
lucratiu de serveis a les persones, en general, aquest any 2012 s’ha desenvolupat una
important tasca d’interlocució i incidència política davant dels agents socials del país, el
Govern, i el conjunt d’administracions públiques.
En aquest àmbit, els temes que han marcat de forma prioritària l’agenda política de La
Confederació l’any 2012 han estat:
9

Canvis normatius en l’àmbit de les relacions laborals a partir de l’aprovació de Llei
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral.

9

Impagament de la factura del mes de juliol del 2012 als serveis socials concertats

9

Deute acumulat de les administracions públiques a les organitzacions socials

9

Eleccions al Parlament de Catalunya 25 de novembre de 2012

Vegeu tot el detall d’aquest àmbit d’activitat al punt 7 de la Memòria.
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5.5. Suport en l’àmbit de la contractació pública

Aquest any 2012 s’ha donat continuïtat a la línia de treball encetada el 2011 dirigida a
defensar els interessos dels nostres associats, i del sector no lucratiu de serveis d’atenció a
les persones, en general, en l’àmbit de la contractació pública.
A través d’aquest servei La Confederació actua, en representació dels associats que ho
sol·liciten, a través de diferents mecanismes (denúncies, incidència política, comunicats de
premsa...) amb l’objectiu d’aconseguir que les entitats puguin competir en igualtat de
condicions en els processos de contractació pública.
Durant el 2012 s’han fet actuacions d’incidència davant dels organismes contractants
corresponents en 5 ocasions. Els temes que han portat a fer aquestes actuacions han estat:

9

Alertar de la preponderància de criteris economicistes en les licitacions de serveis
d’atenció a les persones.

9

Alertar de la incoherència de requerir la classificació empresarial en els serveis
d’atenció a les persones

9

Vetllar pel compliment dels convenis col·lectius d’aplicació dels serveis.

Si bé la majoria d’actuacions s’han fet a través de comunicacions (cartes, correus electrònics
i trucades telefòniques) amb els organismes contractants pertinents, s’ha realitzat també:

9

Reunió amb el Sr. Manel Blasco, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
Aquesta reunió es va fer conjuntament amb representants dels sindicats CCOO i UGT.

9

Reunió amb el Sr. Àngel Miret, Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
de l’Ajuntament de Barcelona.

9

Consulta a la Junta Consultiva de Contractació Pública sobre el tema de la classificació
empresarial.

5.6. Sessions informatives

Aquest any 2012, arran de la publicació del
Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de
mesures urgents per a la reforma del mercat
laboral, La Confederació va organitzar una
sessió informativa per explicar les claus
d’aquesta nova normativa al conjunt d’entitats
associades. La sessió va tenir lloc el dia 29 de
febrer de 2012, a la seu de Foment del Treball.
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Més de 70 persones vinculades a La Confederació i a altres organitzacions del Tercer Sector
Social van participar-hi.
La sessió va ser presidida per Xavier Puig, President de la Confederació, i conduïda per
l’advocat Pedro Sánchez, de Bufet Vallbé, expert en l’àmbit de les relacions laboral i la
negociació col·lectiva.

5.7. Informació i comunicació interna

Aquest any 2012 s’ha fet un esforç important per sistematitzar la informació que es fa arribar
als associats. En aquest sentit, s’han creat dues eines de comunicació interna:



La Circular informativa
La circular està pensada per informar als associats de notícies rellevants, fer
recomanacions o manifestar un determinat posicionament institucional davant situacions
especials.

Aquest any 2012 s’ha enviat un total de 9 circulars:

07 de febrer 2012



Informacions sobre la Llei 15/2010 per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials

01 de març 2012



Informacions diverses

22 de març 2012



Vaga General 29 de març de 2012

23 de març 2012



Publicació al DOGC del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses
d’Atenció Domiciliària de Catalunya 2010-2012

13 d’abril 2012



Informacions diverses

09 de juliol 2012



Publicació i principals novetats de la Llei 3/2012, de 6 de
juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat
laboral

17 de juliol 2012



Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat
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29/10/2012



Taula salarial 2012 del Conveni Col·lectiu d’Acció Social
amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc
pels anys 2010-2012

07/11/2012



Estat de situació dels convenis col·lectius sectorials
signats per l’AEISC: Acció social, SAD i Lleure educatiu.

El butlletí electrònic
L’any 2012 s’ha dissenyat i posat en marxa el butlletí electrònic de La Confederació.
El butlletí té com a objectiu informar de forma periòdica a les organitzacions sòcies de les
principals notícies a nivell organitzatiu i sectorial, així com de recursos d’interès com per
exemple les novetats legislatives pròpies de l’àmbit patronal.
Aquesta eina s’ha posat en marxa el 2012, amb l’enviament d’un únic butlletí (al mes de
desembre). No obstant, el repte està en donar continuïtat a l’eina, per tal que esdevingui
un instrument clau tant pel què fa a la comunicació interna com externa de l’organització.
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6.

LES COMISSIONS DE TREBALL DE LA CONFEDERACIÓ

6.1. Comissió de Lleure Educatiu i Sociocultural

Presidència de la
comissió

Jordi Roman

Membres

Jesús Fortuño

Fundació Catalana de l’Esplai

Associació Esport3
Inés Giralt
MLP – Serveis a les Persones Encís, s.c.c.l.
Pere-Joan Giralt
Fundació Pere Tarrés
Nasi Muncunill
El Cae, Formació i Serveis Socioculturals
David Pérez
Fundació Escolta Josep Carol
Joan Segarra
Empresa Social- Cooperatives d’Atenció a les Persones

 Procés de negociació del III Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i
Sociocultural de Catalunya
Durant l’any 2012, s’ha seguit amb la negociació del III Conveni Col·lectiu del sector del
Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. La mesa de negociació està formada per AEISC,
ACELLEC i ACCAC per la part empresarial, i CCOO i UGT per la part social.
Durant el 2012 ha seguit funcionant internament la comissió reduïda de negociació formada
pel Jordi Roman (Fundació Catalana de l’Esplai) i en Pere-Joan Giralt (Fundació Pere Tarrés),
amb l’objectiu d’agilitzar el procés i minimitzar la dedicació de recursos.
Pel que fa a la negociació del contingut del nou conveni, no s’ha pogut arribar encara a un
acord. Les principals matèries de negociació han estat i segueixen sent els salaris i
l’organització interna del treball.
Val la pena destacar l’esforç realitzat per mantenir en tot moment una posició unànime des
de la part empresarial, a través del treball conjunt de posicionaments amb la resta de
patronals implicades.
Al llarg de l’any 2012 s’han realitzat:

9

5 reunions de mesa de negociació

9

6 reunions de la part empresarial (AEISC, ACCAC i ACELLEC)

9

4 reunions de la comissió de lleure
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La Comissió de Lleure de La Confederació ha estat assessorada i acompanyada per l’advocat
Pedro Sánchez, de Bufet Vallbé.

 Desenvolupament del I Convenio Colectivo Marco Estatal de Ocio Educativo y
Animación Sociocultural
Durant el 2012 ha estat vigent el I Convenio Colectivo Marco Estatal de Ocio Educativo y
Animación Sociocultural, signat per AEEISSS, FOESC i ANESOC per la part empresarial, i la
Federación de Enseñanza de CCOO i la Federación de Servicios Públicos d’UGT.
El dia 25 de juny de 2012 va tenir lloc a Barcelona una reunió de la comissió paritària del
conveni amb l’objectiu de valorar l’aplicació del conveni.

 Revisió del Decret 137
Després que la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya encetés a finals
de l’any 2011 un procés de revisió i actualització del Decret 137/2003, de 10 de juny, de
regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys,
des de la comissió de lleure de La Confederació es va fer un esforç per consensuar un
document de propostes que es va fer arribar a la Secretaria General.
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6.2. Comissió d’Acció Social

Presidència de la
comissió

Joan Muntané

Membres

Anna Sánchez

FEDAIA

Càritas Diocesana de Barcelona
Carme Ruiz
Fundació Mercè Fontanilles/Coordinadora Sinergia Social
Carmen Rico
Creu Roja
Paulina Rodriguez
Creu Roja
Joan Segarra
Empresa Social- Cooperatives d’Atenció a les Persones
Xavier Puig
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
Oscar Barbancho
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

 Conveni Col·lectiu d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d’altres en
situació risc per als anys 2010, 2011 i 2012.
Després de la signatura del conveni l’any 2011, aquest 2012 ha estat en funcionament la
comissió paritària del conveni, amb l’objectiu de donar resposta a les consultes
d’interpretació i treballar sobre altres aspectes del conveni com per exemple el
desenvolupament de la classificació professional.
La seu de la comissió paritària ha estat La Confederació, on han arribat al llarg de l’any 7
consultes, tant per part de persones treballadores com d’organitzacions del sector.
Atenent al què estableix l’article 29 del conveni, el 10 d’octubre la Comissió Paritària va
acordar que - donat que l’evolució del sector a nivell de finançament no havia estat positiva no procedia abordar una revisió de les taules salarials per a l’any 2012.
Tenint en compte que l’àmbit temporal del conveni finalitzava el 31 de desembre de 2012, el
dia 28 de setembre l’AEISC va procedir a la denúncia del mateix segons el què estableix el
seu Article número 5.
La constitució de la mesa de negociació del nou conveni es va celebrar el dia 25 d’octubre
amb representació de CCOO, UGT per la part sindical; i AESAP i La Confederació per la part
empresarial.
Després de la constitució de la mesa i fins a finals d’any, s’ha estat treballant internament, i
també amb AESAP, la definició de l’estratègia de negociació i la revisió de l’articulat del
conveni per tal de concretar les millores que les entitats del sector volen introduir en el nou
conveni.
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En total, l’any 2012 s’han realitzat:

9

3 reunions de la Comissió Paritària

9

7 reunions de la Comissió d’Acció Social

9

5 reunions amb de la part empresarial (amb AESAP)

9

2 reunió mesa negociadora (constitució mesa nou conveni)

La Comissió d’Acció Social de La Confederació ha estat assessorada i acompanyada per
l’advocat Eduardo Bravo.

 Pacte per la Infància, Departament de Benestar Social i Família
Una delegació de la comissió d’Acció Social de La Confederació va participar el dia 18 de juliol
de 2012 en una reunió de presentació del Pacte per la Infància promogut pel Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Aquesta reunió tenia per objectiu
recollir la visió i les aportacions dels agents socials i econòmics del país entorn el Pla.
En aquesta reunió van participar-hi en Joan Muntané i en Joan Segarra, per part de La
Confederació; i el Ramon Terrassa (Secretari de Família) , el Josep Lluís Fortuño (Director
General DGAIA) i l’Ester Padró (cap gabinet del Conseller), per part del Departament.
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6.3. Comissió de Serveis d’Atenció Domiciliària

Presidència de la
comissió

Tomàs Llompart

Membres

Joan Segarra

Empresa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones

Empresa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones
ECAS, en representació d’ABD.

 IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya: Comissió
Paritària i de Salut Laboral
Després de la signatura del conveni el mes d’octubre de 2011, el dia 23 de març de 2012 va
ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució EMO/509/2012, de 7
de febrer, per la qual es disposava la inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu
d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya per al període de l’1 de gener de 2010 a 31
de desembre de 2012 (codi 7901525).
El dia 7 de maig de 2012 es va constituir la Comissió Paritària del conveni, amb representació
de totes les organitzacions signants: per la part empresarial AEISC, CECAD (Confederació
d'Entitats Catalanes d'Atenció a la Dependència) i ASADE (Asociación Estatal de Entidades
de Servicios de Atención a Domicilio); i per la part sindical: FSC-CCOO (Federació de Serveis
a la Ciutadania de CCOO ) i la Federació de Serveis Públics d'UGT.
La principal activitat de la comissió al llarg del 2012 ha estat l’adaptació de la classificació
professional segons el que estableix la Reforma Laboral i la resolució de les consultes
d’interpretació de l’articulat del conveni. La seu de la Comissió paritària es va establir a
l’AEISC i només es va rebre una consulta.
Pel què fa a l’adaptació de la classificació professional a la normativa vigent, es va treballar
una proposta en el marc de la comissió paritària que va ser aprovada i signada en una reunió
de la mesa de negociació el dia 27 de setembre de 2012.
El 2012 també es va constituir la Comissió de Salut Laboral, que al llarg de l’any s’ha reunit
en dues ocasions.
Tenint en compte que l’àmbit temporal del conveni finalitzava el 31 de desembre de 2012, el
dia 28 de setembre de 2012 l’AEISC va procedir a la seva denúncia en els termes que
estableix el mateix conveni.
El dia 26 d’octubre es va produir una reunió entre totes les parts implicades amb l’objectiu de
constituir nova mesa de negociació però no es va ser possible degut a desacords en la
representativitat de la part empresarial (AEISC, CECAD, ASADE, ACRA i UCH).
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Al llarg del 2012, s’han realitzat:

9

3 reunions de mesa de negociació

9

4 reunions de la Comissió Paritària

9

2 reunions de la Comissió de Salut Laboral

9

1 reunió de la part empresarial

La Comissió del SAD de La Confederació ha estat assessorada i acompanyada per l’advocat
Francesc José Maria.

 Edició del IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya
Gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona (Convocatòria de subvencions
2012) s’ha pogut editar el text del conveni en format de quadern, seguint el format de la
col·lecció de convenis signats per l’AEISC.
L’objectiu és traslladar el text del conveni en una publicació que facilita la lectura del conveni
i la seva distribució entre les entitats sòcies.

 Impugnació del IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de
Catalunya
El mes de juny ACRA va impugnar el IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària
de Catalunya al·legant que la patronal ASADE no ostentava prou representativitat per formar
part legítima de la mesa de negociació i per tant, amb la voluntat d’anul·lar l’eficàcia general
del conveni.
El dia 26 de setembre de 2012 es va celebrar l’acte de conciliació i el judici al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. A finals del 2012, es resta a l’espera de la sentència.
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6.4. Comissió Escoles Bressol i serveis petita infància

Presidència de la
comissió

Mònica Vázquez

Membres

Eulàlia Gorga

Empresa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
Xavier Puig
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
Inés Giralt
MLP - Serveis a les Persones, Encís, s.c.c.l.
Joan Segarra
Empresa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones
José Antonio Ruiz
Fundació Catalana de l’Esplai
Raimon Martínez
Fundació Pere Tarrés

 Negociació del Conveni d’Escoles Bressol Municipals de gestió externalitzada

Després d’haver constituït la mesa de negociació a finals de l’any 2011, i d’haver detectat
una situació de bloqueig des de la comissió paritària del conveni d’àmbit estatal, el procés de
negociació va quedar completament aturat davant la impossibilitat de poder negociar en
l’àmbit autonòmic determinades matèries de cabdal importància per nosaltres (jornada,
salaris i categories professionals),
La mesa de negociació estava composada per AEISC (55% de la representativitat) , AEGISS
(25% de la representativitat) i PIMEC (20% de la representativitat) per la part empresarial; i
la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya i la Federació de Treballadors de
l'Ensenyament d’UGT Catalunya per la part sindical (amb un 50% de la representativitat
cadascuna per la part sindical).
En relació al procés de negociació, durant l’any 2012 s’han realitzat:

9

2 reunions de mesa de negociació

9

2 reunions de la part empresarial

9

2 reunions de la comissió d’Escoles Bressol

Memòria d’activitats La Confederació 2012

25

 Accions d’incidència política sobre la reducció de l’aportació de La Generalitat de
Catalunya al finançament de les Escoles Bressol Municipals

Davant la reducció de l’aportació de La Generalitat de Catalunya al finançament de les
Escoles Bressol Municipals, durant el 2012 s’ha donat continuïtat a les accions d’incidència
política ja encetades en el 2011, amb l’objectiu de denunciar i alertar dels riscos que
comportava la reducció del cofinançament públic.
En aquest marc, es van fer les següents accions:

9

2 comunicats de premsa
-

Les entitats socials que gestionen Escoles Bressol Municipals denuncien
la retallada del 25% de l’aportació de la Generalitat de Catalunya a
aquests centres | 6.02.2012

-

Les entitats i empreses socials que gestionen escoles bressol municipals
denuncien la retallada de més del 50% de l’aportació de la Generalitat
de Catalunya per al finançament d’aquests centres i posen en dubte el
càlcul de cost anual per plaça que fa la Conselleria d’Ensenyament |
14.06.2012

9

Reunió amb el Sr. Jordi Roig, Director General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament, per delegació de la Consellera Rigau |
27.03.2012

9

Reunió amb la Presidenta de la Comissió d’Ensenyament de l’Associació
Catalana de Municipis, la Sra. Calamanda Vila | 26.04.2012

9

Reunió amb el President i el Vicepresident de la Comissió d’Educació de la
Federació de Municipis de Catalunya, el Sr. Josep M. Freixanet i el Sr. Ramon
Burgés, respectivament | 22.05.2012

9

Reunió amb el Sr. Lluís Font, secretari de polítiques educatives del
Departament d’Ensenyament, per delegació de la Consellera Rigau | 3.10.2012

La Comissió d’Escoles Bressol va elaborar també durant el 2012 un model d’Escola Bressol
Municipal de gestió externalitzada detallant, a partir del coneixement de l’activitat, les
partides de despesa que caldria tenir en compte a l’hora calcular els costos totals del
servei. Aquets document es va presentar i compartir en les diferents espais d’interlocució
mantinguts.
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6.5 Comissió de Formació

Presidència de la
comissió

Meritxell Pascual

Membres

Marta Alfonsea

Fundació Catalana de l’Esplai

Fundació Escolta Josep Carol
Eulàlia Gorga, Laura Baseiria
Entitats Catalanes d’ Acció Social
Diana Amigó
Empresa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones
Sergi Contreras
MLP – Escola Lliure El Sol
Esther García, Roberto Bosco
Drecera
Ana Casado, Paulina Rodríguez
Creu Roja
Annabel Marín, Maria Elias
Fundació Pere Tarrés
Oriol Mestre
Fundació Catalana de l’Esplai
Rosa Porquet
CAE

El 20 de juliol de 2012, s’ha incorporat El CAE a la comissió de formació , amb la participació
de Rosa Porquet com a representant d’aquesta entitat. També ha passat a ser entitat gestora
de formació del pla autonòmic 2012 (que s’executarà el 2013).

 Coordinació de la Comissió de Formació
La coordinació de la Comissió de Formació l’ha assumida la Fundació Catalana de l’Esplai, a
través de la Meritxell Pascual.
Al llarg de l’any 2012 s’han realitzat :
9

11 reunions amb una periodicitat mensual

Les funcions de l’entitat coordinadora de la comissió han estat:
9

Elaborar l’ordre del dia de les reunions i convocar als membres de la comissió i a la
Direcció de La Confederació.

9

Conduir les reunions de la comissió.
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9

Prendre acta durant la reunió i posterior enviament a les entitats integrants i a la
Direcció de La Confederació.

9

Actuar com a receptora i transmissora de les informacions rellevants que siguin
d’interès per a la comissió.

9

Fer de pont entre la Junta de La Confederació i la Comissió.

 Gestió i impartició dels cursos
Les entitats que han gestionat cursos del pla autonòmic 2011, executats el 2012, han estat:
la Fundació Pere Tarrés; la Fundació Escolta Josep Carol; l’Escola Lliure del Sol; Drecera;
CEPS; i Centre d’Estudis de l’Esplai.
La seva principal funció com a gestores i impartidores dels cursos ha estat garantir l’execució
dels cursos atorgats, en les condicions que es recullen en l’Acord d’impartició i gestió del
contracte - programa concedit a l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de
Catalunya (AEISC), que signen l’AEISC i les pròpies entitats gestores.
L’AEEISSS (Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales) delega
la gestió del pla estatal a La Confederació i en el funcionament que aquesta té en matèria de
formació a través de la comissió de formació i les seves entitats gestores. El
desenvolupament del Pla Estatal està subjecte als condicionaments de la convocatòria dels
plans formatius de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Pel que fa al pla estatal les entitats que han gestionat cursos del pla estatal al llarg del 2012
han estat la Fundació Pere Tarrés; Drecera; CEPS; i el Centre d’Estudis de l’Esplai.

 Coordinació i gestió global del plans de formació
Les entitats responsables de la coordinació i gestió dels plans de formació han estat:
9

Pla autonòmic: Centre d’Estudis de l’Esplai (CEE)

9

Pla estatal: Associació CEPS

Les funcions d’aquestes entitats han estat les següents:
1. Sol·licitud dels plans
9

Preparació de la documentació de sol·licitud del pla. Coordinació amb les entitats
gestores de les accions formatives a presentar. Presentació de la documentació al
Consorci i a la Fundación Tripartita.

2. Gestió i execució dels plans
9

Atenció telefònica i per correu electrònic als usuaris interessats en fer formació, a
possibles alumnes interessats en els cursos del pla informats a la pàgina del
SOC/Fundación Tripartita i derivació d’aquests a les entitats que tinguin atorgat
aquell curs, si fos el cas que alguna entitat el té.

9

Atenció telefònica i per correu electrònic per respondre els dubtes i consultes de
les entitats gestores i impartidores dels cursos que formen part del pla.

Memòria d’activitats La Confederació 2012

28

9

Intermediació amb la tècnic/a del Consorci/Fundación Tripartita per resoldre els
dubtes i/o incidències vàries.

9

Seguiment de la realització global dels cursos: canvis de participants d’una acció a
una altra, resolució d’incidències tècniques a l’aplicatiu telemàtic, reformulacions
del pla.

9

Derivació de les diferents reclamacions/sol·licituds i informacions vàries del
Consorci/Fundación Tripartita a les entitats gestores que els hi afecti, com les
pòlisses d’assegurances, rebuts, etc... així com derivació dels fulls d’inspeccions
realitzades in situ en els cursos (localització de l’escola a la que pertany el grup
inspeccionat, enviament del full d’inspecció, seguiment de l’entrega de la
documentació requerida pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
/Fundación Tripartita).

9

Revisió de les factures que les entitats gestores ens envien dels cursos realitzats,
donant el vist-i-plau i lliurament d’aquestes factures a la secretaria de La
Confederació per al seu pagament.

3. Tancament global del pla
9

Enviaments dels formats dels arxius de justificació (DS15 dades, DS15
participants, DS15 Lloc d’execució, memòries dels cursos no homogenis de
calendari o amb més de dos formadors així com la tabulació dels qüestionaris de
satisfacció dels alumnes).

9

Revisió dels arxius de cadascuna de les entitats gestores/impartidores.

9

Unificació dels diferents arxius de totes les entitats gestores en un arxiu global per
a cada detall (DS15 dades, DS15 participants, DS15 Lloc d’execució, memòria i
tabulació dels qüestionaris de satisfacció dels alumnes).

9

Preparació de la justificació econòmica dels plans.

9

Presentació i registre de tota la documentació de la justificació del pla al Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya/Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo.

Les accions desenvolupades durant el 2012 han estat les següents:

PLA AUTONÒMIC - PRINCIPALS ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT EL 2012

1. Desenvolupament i seguiment del Contracte programa Autonòmic
CS20110029 del Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de
Catalunya, incloent reunions de treball i seguiment amb els tècnics del
Consorci.
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El juny de 2011 es va presentar la sol·licitud de subvenció per a les accions de
formació dels contractes programa de l'any 2011-2012. El juliol de 2011 va arribar
l'aprovació inicial per un import de 201.680,39 €.
Aquest contracte programa s’ha executat una part el 2011 i una altra el 2012, fins al
mes de setembre.
S'ha executat el 100 % del contracte programa. En total 49 grups formatius
corresponents a 35 accions formatives diferents, amb un total de 693 alumnes i 1.315
hores de formació realitzades. La subvenció executada ha estat de 201.680,39 €.
Les tasques de justificació i certificació del contracte programa s’han realitzat durant
els mesos d’octubre a desembre de 2012.

2. Realització de l’auditoria de Qualitat del Pla autonòmic 2011 que requereix
la justificació del pla.

3. Sol·licitud del Contracte programa autonòmic CS20120084, del Consorci de
la Formació Continuada de la Generalitat de Catalunya
El setembre de 2012 es va presentar la sol·licitud de subvenció per a les accions de
formació dels contractes programa de l'any 2012-2013. El desembre de 2012 va
arribar l'aprovació inicial per un import de 61.469,41€.
Aquest contracte programa s'executarà l’any 2013 fins el setembre. Les entitats
gestores d’aquest contracte programa són la Fundació Pere Tarrés, CEPS, Drecera,
Centre d’Estudis de l’Esplai, Fundació Escolta Josep Carol, l'Escola Lliure el Sol i el
CAE.
També es va presentar un altre sol·licitud corresponen al sector sanitari però el
Consorci ens el van denegar ja que no tenim prou representativitat en aquets sector.

4. S’ha donat respostes a diferents requeriments rebuts
El maig de 2012 es va donar resposta a un requeriment de documentació d’alumnes
del contracte programa CS20070008 i al desembre de 2012 també es va donar
resposta a un requeriment de l’expedient CS20080045.

5. Reunions amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
El dia 18 de setembre de 2012 a petició de La Confederació, es va realitzar una reunió
amb el Sr. Joan Josep Isern, nou director del Consorci. A la reunió hi van assistir, la
Laia Grabulosa, la Meritxell Pascual, l’Annabel Marín, el Sergi Contreras, la Marta
Alfonsea i la Laura Baseiria. En aquesta reunió l’objectiu era presentar a l’AEISC (com
a entitat sol·licitant) al nou director del Consorci i obtenir informació respecte a la
convocatòria del proper pla i sobre el futur de la formació continua.
El 16 d’octubre de 2012, i com a continuïtat de la primera trobada, es va realitzar una
segona reunió amb els responsables del Consorci. Els membres de la comissió que van

Memòria d’activitats La Confederació 2012

30

participar a la reunió van ser la Marta Alfonsea, la Laura Baseiria, la Maria Elías, la
Rosa Porquet i l’Oriol Mestre; i per part del Consorci, el director Joan Josep Isern i el
senyor González i el senyor Márquez, membres de l’equip de treball de la direcció.
L’objectiu principal de la reunió era fer incidència de cara a la convocatòria del pla
2012.

Anàlisi de l’impacte del Pla de formació autonòmic CS20110029

Dades generals
Nombre de cursos impartits

49

Nombre d’accions formatives

35

Nombre d’alumnes
Nombre d’hores de formació realitzades

693
1.315

Dades sociològiques dels alumnes (CS20110029)

1. Edat mitjana

34,6

2. Sexe
1. Dona

81,2%

2. Home

18,8%

3. Titulació actual
1. Sense titulació

2,9%

2. ESO/Graduat/da escolar

12,4%

3. Batxillerat

11,7%

4. Tècnic/a FP grau mitjà/FPI

9,8%

5. Tècnic/a FP grau superior/FPII

12,2%

6. Diplomat/da (E. Universitari 1r. cicle)

25,3%

7. Llicenciat/da (E. Universitari 2n. cicle)

24,5%

8. Doctor/a (E. Universitari 3r. cicle)

0,5%

9. Títol de doctor/a

0,2%

10. Una altra titulació (especifiqueu)

0,5%

4. Situació laboral
1. Aturat/da
2. Treballador/a compte pròpia
3. Treballador/a per compte d’altri (públic/privat)

30,7%
2,9%
66,4%

5. Com veu conèixer l'existència del curs?
1. Servei d'Ocupació de Catalunya
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2. Itinerari formatiu
3. A través de la meva empresa

5,1%
52,0%

4. Organització empresarial o sindical

1,5%

5. Mitjans comunicació: premsa, ràdio, internet, tv …

10,8%

6. Altres (especifiqueu)

22,7%

6. Categoria professional (només ocupats)
1. Directiu/va

4,0%

2. Comandament intermedi

7,9%

3. Tècnic/a

31,9%

4. Treballador/a qualificat/da

47,0%

5. Treballador/a amb baixa qualificació

8,1%

6. Una altra categoria

0,9%

7. Horari del curs (només ocupats)
1. Dins de la jornada laboral

40,9%

2. Fora de la jornada laboral

42,4%

3. Ambdues

16,3%

8. Treballador de PIME (només ocupats)
1. Empresa d'1 a 9 treballadors/es

9,2%

2. Empresa de 10 a 49 treballadors/es

26,5%

3. Empresa de 50 a 99 treballadors/es

19,7%

4. Empresa de 100 a 250 treballadors/es

23,4%

5. Empresa de més de 250 treballadors/es

21,2%

Avaluació dels cursos (CP20110029)
Anàlisi realitzat a partir de 613 qüestionaris contestats de 693 participants (88%)
[Puntuació mínima 1; màxima 4]

1. Organització del curs
1.1 El curs ha estat ben organitzat

3,7

1.2 El nombre d'alumnes del grup ha estat adequat

3,7

2. Continguts i metodologia d'impartició
2.1 Els continguts del curs s'han ajustat al programa

3,4

2.2 Hi ha hagut una combinació adequada teoria/pràctica

3,4

3. Durada i horari
3.1 La durada del curs ha estat suficient
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3.2 L'horari ha afavorit l'assistència al curs

3,5

4. Formadors/es, tutors/es
4.1 La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge

3,7

4.2 Coneixen els temes tractats en profunditat

3,8

5. Mitjans didàctics (guies, manuals, fitxes...)
5.1 La documentació i els materials són adequats

3,5

5.2 Els mitjans didàctics estan actualitzats

3,5

6. Instal·lacions i mitjans tècnics
6.1 Les instal·lacions han estat adequades

3,4

6.2 Els mitjans tècnics han estat adequats

3,5

8. Mecanismes avaluació de l'aprenentatge
8.1 S'ha disposat de proves d'avaluació

72%

8.2 El curs em permet obtenir una acreditació

84%

9. Valoració general del curs
9.1 Pot contribuir a l’incorporació al mercat

3,1

9.2 M'ha permès adquirir noves habilitats

3,5

9.3 Ha millorat les meves possibilitats

3,0

9.4 He ampliat coneixements

3,4

9.5 Ha afavorit el meu desenvolupament personal

3,6

10. Grau de satisfacció general amb el curs
10.1 Grau de satisfacció general amb el curs

3,6

PLA ESTATAL - PRINCIPALS ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT EL 2012

1. Certificació i justificació del Pla de Formació estatal F110307AA, de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
L’abril del 2011 es va presentar la sol·licitud de subvenció per al pla de formació de
l’any 2011. L’octubre de 2011 va arribar l’aprovació per un import de 264.012,81 €. El
mes de novembre es va rebre el conveni signat per la Fundación Tripartita.
Aquest pla de formació s’ha executat fins al 31 de maig de 2012.
Les tasques de justificació i certificació es van realitzar de juny a novembre de 2012,
ja que l’aplicatiu per la certificació dels cursos no va estar en funcionament fins el mes
de setembre.

2. Realització de l’auditoria de Qualitat del Pla Estatal 2011 que requereix la
justificació del pla.
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3. Sol·licitud, desenvolupament i seguiment del Pla de Formació estatal
F120412AA, de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
El mes d’agost de 2012 es va presentar la sol·licitud de subvenció per al pla de
formació de l’any 2012. El novembre de 2012 va arribar l’aprovació provisional per un
import de 98.144,32 €. El mes de gener es va rebre el conveni signat per la Fundación
Tripartita.
Aquest pla de formació s’executarà el 2013 (fins al 31 de juliol de 2013) i durant els
mesos de agost i setembre es realitzaran les tasques de justificació i certificació. Les
entitats gestores d’aquest pla són la Fundació Pere Tarrés, CEPS, Drecera, Centre
d’Estudis de l’Esplai, Escola lliure El Sol i Fundació Escolta Josep Carol.

4. S’ha donat resposta a diferents requeriments rebuts dels plans.
El mes de febrer de 2012 es van presentar les al·legacions a la proposta de liquidació
del pla 2010/0319.

Anàlisi de l’impacte del Pla de formació estatal F110307AA

Dades generals
Nombre de cursos impartits

55

Nombre d’accions formatives

40

Nombre d’alumnes

925

Nombre d’hores de formació realitzades

1420

Nombre d’organitzacions diferents beneficiades

155

Procedència dels alumnes per tipus d’organització
Entitat sense afany de lucre (ESAL)

403

44,88%

79

8,80%

112

12,47%

7

0,78%

Treballador/es autònom/es

10

1,11%

Administracions/organismes públics

10

1,11%

Societats anònimes

18

2,00%

2

0,22%

250

27,84%

Empresa
Cooperativa
Entitat religiosa

Organismes autònoms
Aturats/des
Altres
TOTAL

7
898

0,78
100%

Dades sociològiques dels alumnes F110307AA
1. Edat mitjana

34

2. Sexe
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1. Dona

78%

2. Home

22%

3. Titulació actual
1. Sense titulació
2. ESO/Graduat escolar

1,09%
11,26%

3. Batxillerat

6,54%

4. Tècnic/a FP grau mitjà/FPI

9,32%

5. Tècnic/a FP grau superior/FPII

9,93%

6. Diplomat/da (E. Universitari 1r. cicle)

34,38%

7. Llicenciat/da (E. Universitari 2n. cicle)

26,76%

8. Doctor/a (E. Universitari 3r. cicle)

0,12%

9. Títol de doctor/a

0,24%

10. Una altra titulació (especifiqueu)

0,36%

4. Situació laboral
1. Aturat/da
2. Treballador/a compte pròpia
3. Treballador/a per compte d’atri (públic/privat)

27,69%
2,78%
69,53%

6. Com veu conèixer l'existència del curs?
1. Servicio Público Empleo Estatal

2,31%

2. Itinerari formatiu

2,67%

3. A través de la meva empresa
4. Organització empresarial o sindical

53,88%
1,70%

5. Mitjans comunicació: premsa, ràdio, internet, tv …

16,38%

6. Altres (especifiqueu)

23,06%

7. Categoria professional (només ocupats)
1. Directiu/va

5,77%

2. Comandament intermedi

9,51%

3. Tècnic/a

35,65%

4. Treballador/a qualificat/da

41,43%

5. Treballador/a amb baixa qualificació

6,79%

6. Una altra categoria

0,85%

8. Horari del curs (només ocupats)
1. Dins de la jornada laboral

32,08%

2. Fora de la jornada laboral

42,49%

3. Ambdues

25,43%

9. Treballador/a de PIME (només ocupats)
1. Empresa d'1 a 9 treballadors/es

12,41%

2. Empresa de 10 a 49 treballadors/es

35,46%

3. Empresa de 50 a 99 treballadors/es

16,67%

4. Empresa de 100 a 250 treballadors/es
5. Empresa de més de 250 treballadors/es
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Avaluació dels cursos F110307AA
Anàlisi realitzat a partir de 831 qüestionaris contestats d’un total de 925 alumnes
certificats (89,84%).
[Puntuació mínima 1; màxima 4]
1. Organització del curs
1.1 El curs ha estat ben organitzat

3,7

1.2 El nombre d'alumnes del grup ha estat adequat

3,8

2. Continguts i metodologia d'impartició
2.1 Els continguts del curs han donat resposta a les meves necessitats
formatives

3,6

2.2 Hi ha hagut una combinació adequada teoria/pràctica

3,6

3. Durada i horari
3.1 La durada del curs ha estat suficient

3,3

3.2 L'horari ha afavorit l'assistència al curs

3,5

4. Formadors/es, tutors/es
4.1 La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge

3,8

4.2 Coneixen els temes tractats en profunditat

3,8

5. Mitjans didàctics (guies, manuals, fitxes...)
5.1 La documentació i els materials són adequats

3,6

5.2 Els mitjans didàctics estan actualitzats

3,6

6. Instal·lacions i mitjans tècnics
6.1 Les instal·lacions han estat adequades

3,4

6.2 Els mitjans tècnics han estat adequats

3,4

8. Mecanismes avaluació de l'aprenentatge
8.1 S'ha disposat de proves d'avaluació

61,42%

8.2 El curs em permet obtenir una acreditació

82.45%

9. Valoració general del curs
9.1 Pot contribuir l’incorporació al mercat de treball

3,1

9.2 M'ha permès adquirir noves habilitats

3,6

9.3 Ha millorat les meves possibilitats per canviar de lloc de treball

3,0

9.4 He ampliat coneixements

3,5

9.5 Ha afavorit el meu desenvolupament personal

3,6

10. Grau de satisfacció general amb el curs
10.1 Grau de satisfacció general amb el curs



3,7

Difusió del pla de formació

Al llarg de l’any 2012 s’ha seguit fent difusió del pla de formació de La Confederació a través
de la pàgina web, des d’on es podia descarregar un document amb el llistat de cursos
ofertats i totes les dades de contacte de les entitats gestores del cursos per tal de facilitar –
ne l’accés a tots els usuaris.
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Participació a la comissió de Formació de Foment del Treball

Al llarg de l’any 2012 i com a membres de la comissió de formació de Foment del Treball,
s’ha assistit a 3 reunions i a 1 Jornada:
9

Diagnòstic amb referència a la situació de la Formació Professional a Catalunya
Hi van participar en representació de La Confederació la Meritxell Pascual i la
Laia Grabulosa

9

III Pla General de la Formació Professional
Hi van participar en representació de La Confederació la Meritxell Pascual i
l’Annabel Marín.

9

Sessió informativa sobre el “Procés d’Acreditacions”
Hi van participar en representació de La Confederació la Meritxell Pascual i
l’Annabel Marín

9

Jornada “Formació para el Empleo”
Hi va assistir en representació de La Confederació la Meritxell Pascual



Participació en el procés d’elaboració del III Pla General de Formació
Professional

A través de Foment del Treball, i com a membres de la comissió de formació, La
Confederació ha pogut participar en el procés d’elaboració del III Pla General de Formació
Professional impulsat pel Consell Català de Formació Professional.
A banda de fer arribar les nostres aportacions, s’ha assistit a dues reunions relacionades
amb el procés.
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7.

INTERLOCUCIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA

7.1. Interlocució amb agents socials i polítics

Al llarg del 2012 s’ha fet una tasca rellevant d’interlocució amb diferents agents socials i
polítics:



Patronals del sector de serveis d’atenció a les persones

La interlocució amb altres associacions empresarials del sector de serveis d’atenció a les
persones va ser constant al llarg de l’any i va estar principalment vinculada als processos de
negociació col·lectiva, sempre amb l’objectiu de buscar aliances que permetessin consolidar
el sector i vetllar pels interessos de les entitats que representem.
A continuació relacionem les organitzacions empresarials amb les que s’ha mantingut
contacte durant el 2012:

Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura, ACELLEC
Associació de Cases de colònies i albergs de Catalunya, ACCAC
Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA
Unió catalana d’Hospitals, UCH
Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, ASADE
Confederació d’Entitats Catalanes d’Ajuda a la Dependència, CECAD
Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona, AESAP
Associació Empresarial de Guarderies i Serveis Socials, AEGISS
Petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC



Sindicats majoritaris

Igualment vinculat als processos de negociació col·lectiva, s’ha estat en contacte amb
diferents seccions dels sindicats majoritaris:

CCOO de Catalunya

Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO
Federació d’Ensenyament de Catalunya

UGT de Catalunya

Federació de Serveis Públics

Memòria d’activitats La Confederació 2012

38

A continuació relacionem els departaments i responsables de les Administracions Públiques i
Grups Parlamentaris amb els que s’ha mantingut contacte durant el 2012:



Responsables del Govern de la Generalitat de Catalunya

Departament de
Presidència

Molt Hble. Sr. Artur Mas – President de La Generalitat

Departament d’Economia
i Coneixement

Hble. Sr. Andreu Mas-Colell Conseller

Sr. Jordi Baiget –
Interdepartamental

Drtor.

Gral.

de

Coordinació

Albert Carné - Cap de Gabinet del Conseller
Edgar Collado – Gabinet del Conseller

Departament de Benestar
Social i Família

Hble. Sr. Josep Lluís Cleries - Conseller
Sra. Carmela Fortuny – Directora General de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials – ICASS
Sra.
Maria Dolors Rusinés i Bonet -Secretària
general de Benestar Social i Família
Sr. Ramon Terrassa - Secretari d’Infància i Família
Sr. Josep Lluís Fortuño - Director General de la
Direcció General a la Infància i a l’Adolescència –
DGAIA
Sra. Ester Padró - Cap del gabinet del Conseller

Departament
d’Ensenyament

Sr. Jordi Roig – Director General de Centres Públics
en nom de la Consellera Hble. Sra. Irene Rigau
Sr. Manel Blasco – Gerent del Consorci d’Educació de
Barcelona en nom de la Sra. M. Jesús Mier Presidenta del Consorci
Sr. Lluís Font – Secretari de Polítiques Educatives en
nom de la Consellera Hble. Sra. Irene Rigau

Departament d’Empresa i
Ocupació

Sr. Joan Josep Isern – Director del Consorci de
Formació de Catalunya
Sr. Juan Pedro González – Cap d’Àrea de Programes
de Formació
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Responsables Ajuntament de Barcelona i Ens Municipals

Ajuntament de Barcelona

Sr. Àngel Miret – Gerent de l’Institut de Serveis
Socials en nom de la Sra. Maite Fandos – 4a Tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Antoni Galiano Barajas - Secretari Comissió
Contractació Responsable

Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat

Sr. Lluís Esteve – Regidor d’Educació

Associació Catalana de
Municipis - ACM

Sra. Calamanda Vila – Presidenta de la Comissió
d’Ensenyament

Federació de Municipis de
Catalunya

Sr. Josep M. Freixanet – President de la Comissió
d’Educació
Sr. Ramon Burgués – Vicepresident de la Comissió
d’Educació



Responsables i Portaveus Grups Parlamentaris
Grup Parlamentari
d’Esquerra de Catalunya

Sr. Joan Tardà – Diputat al Congrés del Grup d’ERC

Grup Parlamentari
Iniciativa per Catalunya
Verds – EUiA

Sra. Marta Otero – Equip tècnic del Grup ICV - EUiA

Grup Parlamentari del
Partit Popular

Sra. Ma. Del Carmen Álvarez – Portaveu d’Ocupació i
Seguretat Social del PP al Congrés dels Diputats

Grup Parlamentari
Convergència i Unió

Sr. Carles Campuzano – Diputat de CIU al Congrés
dels Diputats

Sr. Jesús Hernández - Equip tècnic del Grup ICV EUiA

Sra. Anna Figueras – Diputada de CIU al Parlament
de Catalunya
Sr. Jordi Baiget – Coordinador tècnic dels grups
parlamentaris de CiU a Catalunya i a les Corts
Generals
Sr. Ramon Espadaler - Diputat al Parlament de
Catalunya
Grup Parlamentari Partit
Socialista de Catalunya

Sra. M. Isabel Chamosa – Diputada del PSC al
Congrés dels Diputats
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Sra. Eva Granados – Diputada del PSC al Parlament
de Catalunya
Grup Parlamentari Partit
Popular de Catalunya

Sr. Rafael López – Diputat del PPC al Parlament de
Catalunya

7.2. Incidència davant la Reforma Laboral

Davant la publicació al BOE el dia 11 de febrer de 2012 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10
de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, des de La Confederació
es va analitzar la situació i es va definir un posicionament consensuat com a organització
empresarial del sector.
Des de La Confederació s’alertava dels riscos que suposava la desregulació de la negociació
col·lectiva sectorial i territorial introduïda en la nova normativa:

“(...) Considerem que donar prioritat aplicativa a les condicions establertes en un
conveni d’empresa respecte del conveni sectorial estatal, autonòmic o d’àmbit
inferior pot suposar la desregulació de les relacions laborals del nostre sector,
posant en risc el marc regulador que venim construint des de fa anys i que ha
contribuït, sens dubte, a consolidar el sector de serveis d’atenció a les persones que
tenim avui en dia.
Si bé en el context econòmic actual valorem positivament alguns aspectes de
flexibilitat interna que incorpora la reforma laboral, creiem que la prioritat aplicativa
l’hauria d’ostentar el conveni sectorial i que, només en situacions econòmiques
desfavorables i de forma temporal, es donés cabuda a modificacions en matèria
retributiva i de jornada de treball. En aquest sentit, no ens oposem al conveni
d’empresa però sí creiem que és necessari que des del marc sectorial es regulin
determinades matèries de cabdal importància per garantir el compliment d’unes
mínimes regles que permetin operar en el sector en igualtat de condicions, ja sigui
per part d’entitats no lucratives o empreses mercantils.
Tanmateix, considerem que el text de la reforma limita la capacitat negociadora de
l’àmbit autonòmic, posant en perill l’adequació del marc regulador a les
especificitats pròpies del territori que, en el cas de Catalunya, difereixen
substancialment del marc estatal. (...) ”
Fragment del comunicat fet públic el dia 22 de febrer de 2012

Un cop definit el posicionament, durant els mesos de febrer i març es van realitzar tota una
sèrie de reunions a nivell de grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i també al
Congrés dels Diputats per tal de fer arribar la nostra visió i aconseguir introduir alguna
modificació en el procés de tramitació parlamentària de la Llei.
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7.3. Incidència
concertats

sobre

els

impagaments

al

serveis

socials

Un dels fets destacats de l’any 2012 ha estat l’impagament de la factura del mes de Juliol
dels serveis socials concertats per part de la Generalitat de Catalunya. Aquesta situació, que
afectava fonamentalment a serveis concertats amb l’ICASS i la DGAIA, va generar tota una
sèrie d’actuacions d’incidència política liderades per La Confederació i encaminades a
defensar els interessos dels nostres associats i reclamar el pagament pendent.
A partir de tres comunicats de premsa i del contacte constant amb sindicats, altres patronals
del sector i els grups parlamentaris, aquest fet es va ubicar en l’agenda política del moment i
es va aconseguir que el dia 3 d’Agost del 2012 es convoqués la Diputació Permanent del
Parlament de Catalunya per abordar
l'impagament per la Generalitat de les
quotes del juliol dels concerts amb centres
educatius, sanitaris i de serveis socials. La
convocatòria va ser fruit de la sol·licitud que
van presentar els grups del PSC, ICV-EUiA i
ERC i el subgrup de C's, en què van
demanar també la compareixença dels
consellers d'Economia i Coneixement, Hble.
Andreu Mas-Colell, i de Benestar Social i
Família, Hble. Josep Lluís Cleries per donar
les explicacions pertinents.
En aquella compareixença el Conseller Cleries va quantificar l’impagament del mes de Juliol
per part del seu Departament en 70 milions d’euros. En cap moment s’ha arribat a quantificar
el deute d’altres departaments amb qui treballen les entitats del Tercer Sector i que també
van retardar el pagament corresponent al Juliol
En el període de setembre a desembre del 2012, s’han seguit desenvolupant accions per
reclamar la liquidació del deute pendent del juliol i exigir un pla de retorn clar per tal que les
organitzacions socials puguin planificar el futur. Malgrat es va assegurar que es pagaria
aquest deute abans de finalitzar l’any, a mitjans del mes de desembre ja es va anunciar
oficialment al sector que la Generalitat no podia fer-hi front i per tant, s’ajornava sine die el
pagament pendent.

7.4. Incidència sobre el deute de les AAPP

Durant el mes de gener de 2012, en col·laboració amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, des de la Confederació es va impulsar un procés de recollida de dades
de les entitats sòcies amb l’objectiu de quantificar el deute de les administracions públiques
a les organitzacions socials.
Les dades es van fer públiques en roda de premsa conjunta el dia 28 de Febrer de 2012. Van
intervenir-hi en Xavier Puig, President de La Confederació i l’Àngels Guiteras, Presidenta de la
Taula.

Memòria d’activitats La Confederació 2012

42

En data 1 de febrer de 2012 el conjunt
de les Administracions Públiques devien
prop de 900 M € a les entitats del Tercer
Sector Social catalanes. Dels quals prop
del 80% (més de 700 M€) corresponia a
deute de la Generalitat, i el 17% a deute
de les Administracions locals catalanes
(més de 157 M€). Això significa que el
conjunt de les Administracions Públiques
catalanes devia a les entitats socials uns
866 M €.

Davant la situació, el sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones va adreçar 5
peticions al conjunt de les Administracions Públiques catalanes:

“1. Que les Administracions Públiques catalanes paguin el més aviat
possible el deute de 866 M € que tenen contret amb les entitats socials
del país.
2. Que el Dept. d’Economia i Coneixement de la Generalitat i la resta de
les Administracions Públiques de Catalunya estableixin una línia de
pagament preferent per a les entitats socials no-lucratives.
3. Que el Dept. d’Economia i Coneixement estableixi per via d’urgència
una línia de finançament de circulant per a les entitats socials del país en
concertació amb entitats financeres.
4. Que, en el cas de les subvencions, les Administracions Públiques
catalanes estableixin terminis de pagament en les bases de les
convocatòries i, d’acord amb aquests terminis, admetin la imputació dels
costos financers del projecte que l’entitat hagi de suportar per poder dur
a terme el projecte subvencionat.
5. Que totes les Administracions Públiques catalanes agilitzin l’emissió
dels certificats de reconeixement de deute que els demanen les entitats
socials a fi de poder accedir a finançament bancari.”
Fragment del Comunicat (28 febrer de 2012)

El mes d’octubre de 2012, i també conjuntament amb la Taula, es va procedir a una segona
recollida de dades amb l’objectiu d’obtenir una “fotografia” sobre l’estat del deute a data de
31 de setembre de 2012
En aquesta ocasió, les dades es van fer públiques en roda de premsa el dia 17 de desembre i
hi van comparèixer també les presidències d’ambdues organitzacions. El deute de les
administracions públiques als sector no lucratiu de serveis d'atenció a les persones de
Catalunya ascendia a prop de 640 milions d’euros, dels quals 590 M corresponen al conjunt
d’Administracions Públiques catalanes. Dels 590 M d’€, el 74% correspon a la Generalitat de
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Catalunya (435 M €) i el 26% correspon a les Administracions locals catalanes (155 M d’€) .
Aquestes xifres eren el resultat d’una projecció al conjunt del Tercer Sector Social a partir de
la recollida de dades d’una mostra de 155 entitats que suportaven un deute de
75.240.369,88 €.
En aquesta recollida de dades es va incorporar la distribució del deute per tipus de
finançament, així com segons cada departament de la Generalitat de Catalunya. També es va
recollir informació sobre l’impacte del deute a nivell organitzatiu.
Pel què fa a les peticions, es tornava a insistir en:
“L’articulació, amb caràcter urgent, d’un pla de retorn del deute contret
amb les entitats del Tercer Sector Social, tant pel què fa a subvencions,
concerts, contractes i convenis.
El compromís del Govern per mediar amb les entitats financeres per tal
que facilitin l’accés a línies de crèdit que permetin fer front a la situació.
Voluntat política per teixir un pacte de país que garanteixi que noves
retallades o dificultats de tresoreria no afectin l’atenció a les famílies i els
col·lectius més vulnerables que estan patint amb més intensitat l’impacte
de la crisi econòmica.”
Fragment del Comunicat (17 de febrer de 2012)

7.5. Incidència eleccions al Parlament de Catalunya 25/N

Davant la convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya el 25 de novembre
de 2012, La Confederació va elaborar un document de propostes i prioritats de cara a la
propera legislatura que va fer arribar i presentar als diferents grups polítics.
L’objectiu prioritari per La Confederació és teixir, en paràmetres de sostenibilitat, un Pacte
per a l’estabilitat del sector entre el Govern, les organitzacions sindicals i les organitzacions
empresarials que sigui un full de ruta a mig termini per aconseguir un sistema de
finançament estable del sector i un model propi de concertació (com existeix en l’àmbit
educatiu i de salut) lligat al catàleg de serveis de la Llei de Serveis Socials del país.
Com a part d’aquest pacte, es destacava:
1. La construcció d’un marc català de relacions laborals que estableixi unes regles del joc
comunes en l’àmbit de la negociació col·lectiva i que reculli les especificitats sectorials i
territorials.
2. El reconeixement del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones com un actor
decisiu en l’impuls i desenvolupament de polítiques de cohesió i de benestar social.
3. La presència de La Confederació al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) com a organització empresarial representativa del Tercer Sector Social.
4. La resolució a la situació diferencial del IVA a les organitzacions no lucratives que permeti
al sector competir en igualtat de condicions amb les empreses mercantils.
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5. La implantació de clàusules socials en l’àmbit de la contractació pública de les
administracions autonòmiques i locals.
6. El seguiment per part de l’administració pública corresponent de l’acompliment de la
normativa i dels plecs de clàusules en l’adjudicació de serveis d’atenció a les persones,
garantint en tot moment la qualitat dels serveis.
7. El compromís per situar el sector social com a prioritari en els pagaments de la Generalitat
i liquidació del deute adquirit en els darrers anys, atenent a la seva funció social envers els
col·lectius més vulnerables i al seu rol fonamental pel desplegament del sistema púbic català
de serveis socials.
8. L’estudi de l’estructura de finançament dels serveis socials amb l’objectiu d’analitzar la
sostenibilitat i viabilitat del sistema i, alhora, garantir una major estabilitat en el finançament
de les organitzacions socials.

7.6. Comunicats de premsa i repercussió en mitjans

L’any 2012 s¡ha seguit impulsant la comunicació externa i la publicació de posicionaments
institucionals davant l’opinió pública en representació dels associats.

Data

Nota de Premsa

Objectiu

06/02/2012

Les entitats socials que gestionen Escoles Bressol
Municipals denuncien la retallada del 25% de
l’aportació de la Generalitat de Catalunya a aquests
centres

Alerten de la situació
d’indefensió davant
l’ajornament indefinit del
pagament de 112 milions
d’euros de deute

23/02/2012

Posicionament de l'AEISC davant la Reforma Laboral

Alertar dels riscos que suposa
la desregulació de la
negociació col·lectiva sectorial
i territorial

28/02/2012

La Generalitat deu més de 700 M € a les entitats socials

Posar de relleu el deute de les
AAPP a les entitats socials

08/05/2012

Suport a les entitats d’inserció laboral

Donar suport a les entitats
d’inserció laboral de col·lectius
en risc d’exclusió social
davant les retallades de les
polítiques actives d’ocupació

30/05/2012

Les noves mesures de copagament dels governs
afecten directament a les entitats socials d’atenció a les
persones i posen en perill els seus llocs de treball

Alertar sobre les noves
mesures de copagament que
estan causant greus
problemes en les entitats
socials
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14/06/2012

Les entitats i empreses socials que gestionen Escoles
Bressol municipals denuncien la retallada de més del
50% de l’aportació de la Generalitat de Catalunya

Alertar de les implicacions en
el sector de les escoles
bressol en relació a la qualitat
d’aquest servei educatiu,
d’ocupació i de sostenibilitat
de les entitats que gestionen
aquests centres.

26/07/2012

Els impagaments de la Generalitat als serveis socials

Avisar del col·lapse del sector
no lucratiu de serveis
d'atenció a les persones

31/07/2012

Valoració impagament juliol de La Generalitat als
Serveis Socials

Apel·lar al compromís i a la
responsabilitat del Govern cap
als col·lectius més vulnerables
i cal al sector no lucratiu de
serveis d’atenció a les
persones.

09/10/2012

Preocupació de les organitzacions no lucratives que
gestionen serveis socials concertats per la situació
d’indefensió que provoca la incertesa en el pagament
dels serveis

Advertir que el context
d’incertesa esta posant en risc
el sector no lucratiu de serveis
d’atenció a les persones.

04/12/2012

Presentació de la nova etapa de La Confederació

Donar a conèixer als mitjans
La Confederació: un pas
endavant pel sector no
lucratiu de serveis d'atenció a
les persones

17/12/2012

Les entitats socials reclamen al nou Govern que
prioritzi els pagaments a les entitats i l’atenció als més
vulnerables

Informar del deute acumulat
de les AAPP amb les entitats
socials.

L’any 2012 ha incrementat significativament la presència de La Confederació en els mitjans
de comunicació.
No es disposa d’un registre de l’impacte en mitjans de comunicació però el conjunt de
comunicats ha permès estar present tant a nivell de premsa escrita com de mitjans
radiofònics i televisius.
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8.
PRESÈNCIA
JORNADES

SOCIAL:

PARTICIPACIÓ

EN

ACTES

I

Durant l’any 2012 La Confederació ha estat present en actes i jornades relacionades amb el
seu àmbit d’actuació:

9

Assistència al Fòrum Social Pere Tarrés “La cohesió social com a factor de
creixement econòmic i d’ocupació” organitzat per la Fundació Pere Tarrés i que va
tenir com a conferenciant a Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya. L’acte va tenir lloc el 20 de gener a la seu de l’Alberg de la Joventut de la
Fundació Pere Tarrés i va assistir en nom de la Confederació Xavier Puig

9

Assistència al Fòrum Social Pere Tarrés “Els reptes socials de Barcelona avui”
organitzat per la Fundació Pere Tarrés i que va tenir com a conferenciant a Maite
Fandos, Tinent d’Alcalde de qualitat de vida, igualtat i esports de l’Ajuntament de
Barcelona. L’acte va tenir lloc el 17 de febrer a la seu de l’Alberg de la Joventut de la
Fundació Pere Tarrés i va assistir en nom de la Confederació Xavier Puig

9

Assistència a la Sessió Informativa sobre la Reforma Laboral organitzada pel
Consorci Associació Patronal Sanitària i Social de Catalunya. L’acte va tenir lloc el
23 de febrer i va assistir en nom de La Confederació Laia Grabulosa

9

Assistència al Fòrum Social Pere Tarrés “El Tercer Sector Social: Un aliat
estratègic” organitzat per la Fundació Pere Tarrés i que va tenir com a conferenciant a
l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell Conseller d’Economia i Coneixement. L’acte va tenir lloc el
9 de març a la seu de l’Alberg de la Joventut de la Fundació Pere Tarrés i van assistir en
nom de la Confederació Joan Segarra i Laia Grabulosa.

9

Assistència als Debats Laborals de Foment: “Anàlisi de la Reforma Laboral” sobre
el Reial Decret Llei 3/2012 de 10 de febrer, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral. L’acte va tenir lloc el 16 de març i va assistir en nom de
La Confederació Laia Grabulosa.

9

Assistència al “Debat en innovació i tecnologia amb el Tercer Sector Social”
organitzat per Universitat Politècnica de Catalunya. L’acte va tenir lloc el 21 de març i va
assistir en nom de La Confederació Laia Grabulosa

9

Assistència a l’esmorzar de treball “Com afecta la reforma laboral a les entitats
no lucratives” organitzat per Suport Associatiu. L’acte va tenir lloc el 20 d’abril i va
assistir en nom de La Confederació Laia Grabulosa
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9

Assistència a la sessió informativa i de diàleg “Pla de desenvolupament de les
polítiques actives de Catalunya i l’oferta formativa 2012-2013” organitzada pel
Servei Ocupacional de Catalunya. L’acte va tenir lloc el 15 de maig i va assistir en nom
de La Confederació la Meritxell Pascual.

9

Assistència a la presentació de “L’informe sobre l’accés i inserció del jovent al
mercat de treball de Catalunya” sol·licitat per el Departament d’Empresa i Ocupació i
elaborat per el Consell de Treball, Econòmics i Social de Catalunya – CTESC. L’acte va
tenir lloc el 29 de maig i va assistir en nom de La Confederació Xavier Puig.

9

Assistència a la XXVII Assemblea de La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
en la que es va escollir la nova Junta Directiva pels anys 2012-2015. L’acte va tenir lloc
el 10 de juliol i va assistir en nom de La Confederació Xavier Puig.

9

Assistència a l’esmorzar conferència col·loqui “Primera Plana” que va tenir com a
conferenciant a l’Àngels Guiteras – Presidenta de La Taula del Tercer Sector, organitzat
per Col·loquis Primera Plana del Periódico. L’acte va tenir lloc el 5 d’octubre i va assistir
en nom de La Confederació Xavier Puig.

9

Assistència a l’acte institucional “Dia Internacional contra la Pobresa”, organitzar
per la Taula del Tercer Sector, amb les intervencions del Conseller de BSiF Hble. Josep
Lluís Cleries i l’alcalde de Barcelona Sr. Xavier Trias. L’acte va tenir lloc 17 d’octubre en
nom de La Confederació en Xavier Puig i la Laia Grabulosa.

9

Assistència al IX Jornada del Fòrum de l’Economia Social: “El preu de la
independència per l’economia social a Catalunya”, organitzat pel Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya. L’acte va tenir lloc el 25 d’octubre i va assistir
en nom de La Confederació la Laia Grabulosa.

9

Participació a la II Trobada anual d’entitats del club Suport; “Bones pràctiques
en la gestió d’associacions i fundacions” en la que es va convidar a la Laia
Grabulosa a presentar dins de la taula d’experiències i bones pràctiques una ponència
amb el títol: “Col·laboració i recerca de sinèrgies per a l’estructuració del sector:
experiència de La Confederació”. L’acte va tenir lloc el 29 de novembre a Centre Esplai
(El Prat de Llobregat).

9

Assistència al X Congrés de CCOO “Defensem drets – Construïm futur” organitzat
per el Sindicat Comissions Obreres de Catalunya. L’acte va tenir lloc el 14 de
desembre i va assistir en nom de La Confederació en Xavier Puig.
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9. RELACIONS INSTITUCIONALS

9.1. AEEISSS

Durant l’any 2012 La Confederació ha seguit tenint un paper clau en l’entitat patronal d’àmbit
estatal AEEISSS (Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales)
que presideix i de la qual en gestiona els serveis de secretaria tècnica.

 Presència en la negociació col·lectiva d’àmbit estatal
A través de l’AEEISSS, La Confederació ha estat representada en els tres convenis
sectorials d’àmbit estatal que afecten a l’àmbit funcional de les nostres entitats:

9

Convenio de Reforma Juvenil y Protección de Menores
Com a principal fita del 2012, destacar que el 25 de setembre de 2012 es signa el II
Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores.
Signen aquest conveni les següents organitzacions:
Per la part social: FE-CCOO, FSP – UGT i adhesió posterior a la signatura del
conveni de CIG (Confederación intersindical Galega)
Per la part empresarial: AEEISSS y AEFYME
Al finalitzar l’any, i vinculat al procés de negociació d’aquest conveni s’han realitzat:
9 9 reunions de la comissió negociadora
9 2 reunions entre la part empresarial
Han participat directament en aquest en representació de l’AEEISSS en Xavier Puig i
l’Ïñigo Vidaurrazaga de l’organització Hirekin, entitat associada a l’AEEISSS.
De forma prèvia a la signatura del conveni, es produeixen tota una sèrie
d’esdeveniments vinculats a discrepàncies internes sobre la representativitat del banc
patronal:
El 9 de març de 2013, a resultes d’un requeriment de desacord promogut per
l’Asociación Estatal de Organizaciones de Acció e Intervención Social – OEIS per
discrepàncies en la composició del banc empresarial, es va celebrar a la seu del
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, un acte de mediació per a la
composició de la mesa negociadora del Conveni. Hi va assistir en representació de
l’AEEISSS en Xavier Puig.
El 9 de maig es va rebre una cèdula de citació de l’Audiència Nacional – Sala de lo
Social arrel de una demanda interposada per l’Asociación Estatal de Organizaciones de
Acció e Intervención Social - OEIS en relació a la impugnació de l’acta de constitució
de la mesa de negociació del II Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y
Protección de Menores (22.11.2011), per discrepàncies pel què fa a la ostentació de
representativitat de les diferents patronals.

Memòria d’activitats La Confederació 2012

49

El 4 de juny es va rebre cèdula de notificació de l’Audiència Nacional- Sala de lo Social
admetent a tràmit la demanda OEIS. Finalment el judici per establir la
representativitat en la mesa de negociació del Conveni, es va celebrar el 19 de juny
del que es va derivar un acte de conciliació en el que es va reconèixer a la patronal
demandant OEIS un 10% representació en la mesa de negociació i en les comissions
de Formació, Seguretat i Salut Laboral
Finalment, informar que s’ha participat també en dues reunions de la Comisión
Paritaria Sectorial (CPS) convocades per la Fundación Tripartita amb l’objectiu de
tractar temes vinculats ala formació dels professionals del sector. En aquestes
reunions va ser-hi present en nom d’AEEISSS en Xavier Puig.

9

I Convenio marco estatal de Acción e Intervención Social
Aquest any 2012 s’ha mantingut obert el procés de negociació del conveni però no
s’ha pogut arribar encara a un acord.
Formen part de la mesa negociadora d’aquest conveni les següents organitzacions:
Per la part social: CCOO, FSP – UGT
Per la part empresarial: AEEISSS, OEIS, AESAP, APAES, FAIS i AEFYME
Fins a finals d’any, s’han realitzat
9 3 reunions de patronals del conveni amb l’objectiu de valorar i unificar
posicions i criteris de cara a l’estructuració de la negociació del conveni. En
aquestes reunions hi ha estat present en nom d’AEEISSS en Xavier Puig.
9 3 reunions de la mesa negociadora del conveni marco estatal de Acción e
Intervención Social en què hi ha assistit en representació de l’AEEISSS en
Xavier Puig.
S’ha participat també en dues reunions de la Comisión Paritaria Sectorial (CPS)
convocades per la Fundación Tripartita amb l’objectiu de tractar temes vinculats a la
formació dels professionals del sector. En aquestes reunions van ser-hi presents en
nom d’AEEISSS en Xavier Puig i la Laia Grabulosa.

9

Convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural
Durant el 2012 ha seguit vigent el I Convenio Colectivo Marco Estatal de Ocio
Educativo y Animación Sociocultural.
Les organitzacions signants d’aquest conveni són:
Per la part social: Federación de Enseñanza de CCOO i la Federación de Servicios
Públicos d’UGT
Per la part empresarial: AEEISSS, FOESC i ANESOC
El dia 25 de juny de 2012 va tenir lloc a Barcelona una reunió de la comissió paritària
del conveni amb l’objectiu de valorar l’aplicació del conveni. Van participar-hi en
representació de l’AEEISSS en Jordi Roman i la Laia Grabulosa.
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Aquest 2012 també s’ha assistit a dues reunions de la Comisión Paritaria Sectorial
(CPS) convocades per la Fundación Tripartita amb l’objectiu de tractar temes vinculats
a la formació dels professionals del sector. En aquestes reunions van ser-hi presents
en nom d’AEEISSS en Xavier Puig i la Laia Grabulosa.

9.2. Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Durant l’any 2012 s’ha avançat en la coordinació amb la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, sumant esforços en aquells temes que compartim en benefici del
conjunt del sector:

9

La Confederació ha assistit a 6 reunions del Grup de Finançament i Prestació de
Serveis de la Taula.

9

S’han fet públiques tres notes de premsa conjuntes ( 1 sobre escoles bressol i 2
sobre el deute de les administracions públiques a les entitats socials)

9

S’han realitzat dues rodes de premsa conjuntes, ambdues sobre el deute de les
administracions públiques a les entitats socials.

9

S’han produït dues reunions del grup de coordinació entre La Confederació i La
Taula. Formen part d’aquest grup:
o

Per part de La Taula: Àngels Guiteras, Paco Estellés i Toni Codina

o

Per part de La Confederació: Xavier Puig, Joan Segarra i Laia Grabulosa

9.3. Foment del Treball
Durant l’any 2012 s’ha seguit aprofitant els espais que ofereix Foment del Treball i que com a
socis resulten interessants per als objectius de La Confederació.
Al llarg del 2012 s’ha estat present a:

9

Comissió de Formació

La Comissió s’ha reunit en 3 ocasions i s’ha assistit a la Jornada: “El Futur de la
Formació”.
Han participat en nom de La Confederació la Meritxell Pascual, l’Annabel Marín i la Laia
Grabulosa

9

Comissió de Diàleg Social

La Comissió s’ha reunit en tres ocasions.
Hi ha participat en representació de La Confederació la Laia Grabulosa
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10.

TANCAMENT ECONÒMIC DE L’EXERCICI 2012

Compte explotació
DESPESES
Despeses generals
Recursos humans

2009

2010

2011

2012

19.956,70

27.834,58

25.069,96

22.553,44

42.288,65

47.557,55

61.176,30

61.698,56

293.361,69

277.790,64

260.127,54

176.217,63

Comissió SAD

3.074,00

17.568,00

9.336,00

3.363,00

Comissió Acció Social

6.264,00

14.672,51

8.205,70

3.983,10

21.231,46

23.369,05

5.542,57

4.366,18

0,00

0,00

2.242,30

1.061,70

386.176,50

408.792,33

371.700,37

273.243,61

Comissió Formació

Comissió Lleure
Comissió Escoles Bressol
TOTAL DESPESES
INGRESSOS

2009

2010

2011

2012

Quotes socis

27.252,16

38.240,39

38.240,40

39.648,85

Quotes Comissió Lleure

21.231,46

20.369,05

5.542,57

4.366,18

Quotes Comissió SAD

3.051,00

17.568,00

9.336,00

3.363,00

Quotes Comissió Acció Social

7.028,96

14.672,49

8.205,70

3.983,10

0,00

0,00

2.242,30

1.061,70

171.735,00

256.785,94

243.108,24

164.383,87

-5.236,37

0,00

0,00

0,00

Quotes Comissió Escoles Bressol
Subvenció de Formació
Reintegrament Subvenció Formació
Quotes Entitats gestores Formació

122.783,28

31.019,88

27.889,80

19.160,41

Prestació de serveis (AEEISSS/Confederació)

8.000,00

20.034,80

20.000,00

15.000,00

Ingressos subvencions

3.780,00

42.220,00

1.776,29

3.300,00

176,00

67,25

13,01

7,92

Ingressos financers
Altres ingressos

0,00

3.889,56

1.400,02

0,11

TOTAL INGRESSOS

359.801,49

444.867,36

357.754,33

254.275,14

RESULTAT

-26.375,01

36.075,03

-13.946,04

-18.968,47

2009

2010

2011

2012

3.859,62

9.220,24

8.032,23

7.818,51

350.578,99

94.492,26

200.950,67

31.601,83

71.366,16

25.848,59

43.968,78

3.688,47

Balanç de situació
Actiu
Actiu no corrent
Actiu corrent
Deutors
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU
Passiu
Patrimoni net
Passiu corrent

279.212,83

68.643,67

156.981,89

27.913,36

354.438,61

103.712,50

208.982,90

39.420,34

2009

2010

2011

2012

26.637,98

60.360,04

46.414,00

30.122,80

327.800,63

43.352,46

162.568,90

9.297,54

Deutes a curt termini

-266,16

-354,72

-896,83

-912,24

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

69.284,12

42.893,64

99.945,53

8.456,98

Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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258.782,67

813,54

63.520,20

1.752,80

354.438,61

103.712,50

208.982,90

39.420,34
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