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1. Entitats associades 

A 31 de desembre de 2016, formen part de La Confederació 18 organitzacions sòcies i 2 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. 

 

                           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. 

 

 

Coordinadora Sinergia Social 

Es una associació d'Entitats, sense afany de lucre constituïda 

l’any 1995, que agrupa i dota de serveis comuns de gestió 

integral i coordinada a les següents organitzacions:  Fundació 

Mercè Fontanilles (àmbit Catalunya) Fundació Persona i Valors 

(Comarques de Lleida) Fundació Ciutat i Valors (Ciutat de 

Barcelona) Fundació Antonio Jiménez (Formació per l'Ocupació) 

i Fundació Comunitat i Valors (Comarques de Tarragona). 

Aquestes, ofereixen directament serveis d'interès general, 

activitats de serveis socials i d'atenció a la persona en risc social, 

activitats educatives i de formació per la inserció social i la 

ocupació. 
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  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.   

 

 

DINCAT Associació Empresarial d’Economia Social 

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. 

 

  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 més de 

noranta 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 en 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 creada l’any 1984 i 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 i fent suport a aquelles 

persones i entitats que intervenen en aquests àmbits. Ofereix 

formació d’educadors/es en el lleure, de voluntariat, de tècniques 

i recursos per a la intervenció educativa i de gestió associativa; 

impulsa i desenvolupa programes i activitats de caire educatiu, 

sociocultural, comunitari, juvenil i relacionats amb el joc i 

disposa d’un Banc de Recursos especialitzat en jocs i educació en 

el lleure. A través de la Fundació La Xarranca ofereix i gestiona 

serveis educatius i de lleure. 

 

 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Representa a les cooperatives d’iniciativa social membres de la 

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Les 

cooperatives socials 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. Un model d’empresa 

sense afany de lucre que des dels valors del cooperativisme dona 

servei a les persones i a la societat. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



Memòria d’activitats La Confederació 2016                   

 

7 

Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i 

l'Adolescència (FEDAIA) 

La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt 

d’entitats d’infància, joves i famílies en situació de risc social o 

desemparament. Nascuda l’any 1996, amb la missió d’avançar 

en els drets de la infància tant a nivell personal, social com polític 

mitjançant un model d’actuació que garanteixi la qualitat de vida 

de la infància, adolescència i famílies més vulnerables a 

Catalunya, està formada per més de 90 entitats que atenen a 

més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en 

l’àmbit de la l’acció social, l’educació, la formació prelaboral i 

l’atenció a les famílies.  

 

Fundesplai 

Fundesplai 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 

Fundesplai 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 Fundesplai 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 de la mà 

d'Escoltes Catalans amb la missió de promoure l'educació 

d'infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors de 

l'escoltisme, tot desenvolupant formació per educadors/res, 

projectes i serveis educatius per infants i joves, i recursos per a 

la comunitat educativa. La Fundació proposa un mètode educatiu 

de caràcter participatiu i 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 més de 50 anys d’experiència, pels 

300.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any participen als 

diferents projectes i serveis i per les seves polítiques de 

sostenibilitat, transparència i qualitat.  
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Moviment Laic i Progressista 

El Moviment Laic i Progressista (MLP) és una coordinadora 

d'entitats format per Esplais Catalans, Acció Escolta de 

Catalunya, Casals de Joves de Catalunya, Ateneus Laics i 

Progressistes, Cooperació, l'Escola Lliure el Sol, la Fundació 

Francesc Ferrer i Guàrdia, Encís, sccl, la Fundació Terra, Joventut 

Europea Federalista i Dones en Xarxa. Promou el 

lliurepensament des de la ciutadania activa amb l'objectiu 

d'assolir les més altes cotes de felicitat personal i pública. L'MLP 

és una eina activa per a una transformació en profunditat de la 

societat partint de la base de l'ideari laic i progressista. Les 

entitats de l'MLP agrupen 180 associacions i projectes locals 

d’educació, cultura i transformació social i associen un total de 

20.000 membres i donen servei a més de 200.000 persones 

usuàries. 

 

 

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 de Desenvolupament Infantil i 

Atenció Precoç – UCCAP 

UCCAP és una entitat federativa que agrupa els Centres de 

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Es va 

constituir l'any 1997 en resposta a la demanda dels CDIAP de 

legitimar un interlocutor representant del sector, davant les 

Administracions públiques i Institucions en general.     

 

 

 

 

L’any 2016, l’Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT ha passat de ser sòcia 

adherida a entitat sòcia de ple dret. 
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Entitats adherides a La Confederació 

 

 

 

Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb 

Discapacitat Intel·lectual (ACCP) 

 

Constituïda l’any 1995, és la patronal referent en el sector de les 

entitats que presten servei a persones amb Discapacitat 

Intel·lectual i trastorns del Desenvolupament, amb graus 

diversos de suport. Negocia el Conveni col·lectiu de Treball de 

Catalunya de Residències, Centres de Dia i Llars-residència per 

a l’atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual. 

ACCP és organització adherida a La Confederació 

 

 

Consorci de Salut i Social de Catalunya - Associació 

Patronal 

L'Associació Patronal CAPSS del Consorci de Salut i Social de 

Catalunya (CSC) 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. 

 

 

 

 

 

  



Memòria d’activitats La Confederació 2016                   

 

10 

2. Junta directiva i equip tècnic 

La Junta Directiva de La Confederació a 31 de desembre de 2016 està composada per 11 membres: 

la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Tresoreria, i 7 vocalies.  

Presidència Joan Segarra 

Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de 

Catalunya 

Vicepresidència Carmen Rico 

Creu Roja Catalunya 

Secretaria Joan Muntané 

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència 

(FEDAIA) 

Tresoreria Josep Serrano 

Federació d'entitats d'Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre 

(FEATE) 

Vocalies Anna Sánchez 

Càritas Diocesana de Barcelona 

Xavier Puig 

Entitats Catalanes d’Acció  Social (ECAS) 

Pere- Joan Giralt 

Fundació Pere Tarrés  

Jordi Román 

Fundesplai 

Alfred Bayón 

Patronal Ecom 

Carles Celis 

Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 

(UCCAP) 

Iván Dapena 

Moviment Laic i Progressista (MLP) 

Durant el 2016, la Junta Directiva s’ha reunit en sessió ordinària en 11 ocasions. Tres d’aquestes 

reunions van ser ampliades, amb la participació dels Presidents i Coordinadors de les comissions 

sectorials i Grups de Treball de La Confederació. 

En el marc de l’estratègia de participació en els òrgans de govern de La Confederació impulsada 

per la Junta Directiva, l’any 2016 han tingut l’oportunitat de participar en reunions de Junta les 

següents entitats sòcies: 

 El Cae 

 Dincat Associació Empresarial 

 Drecera 

 Fundació Escolta Josep Carol 



 

 

El 2016, l’equip tècnic de La Confederació ha estat format per: 

Direcció Tècnica Laia Grabulosa 

Tècnica de projectes  Gemma Huerta, a partir d’octubre 2016  

Secretaria Administrativa 
Mónica Rubio, fins setembre de 2016 

Núria Alvarez, a partir d’octubre de 2016 
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3. L’Assemblea General 2016   

L’any 2016 l’Assemblea General Ordinària de socis es va celebrar el 28 d’abril al Palau Robert de 

Barcelona, i es va aprovar per unanimitat  

 La memòria d’activitats 2015 

 El tancament econòmics de l’exercici 2015 

 El pla d’actuació 2016 

 El pressupost per a l’any 2016 
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4. Serveis als associats 

4.1. Negociació col·lectiva 

 

La Confederació promou la regulació de les relacions laborals del sector de serveis d’atenció a les 

persones a través de la negociació col·lectiva. En concret, és entitat signant dels següents convenis 

col·lectius:  

Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural 

 

 III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i 

sociocultural de Catalunya  

 

Sector dels Serveis d’Atenció 

Domiciliària  

 

 IV Conveni Col·lectiu d'Empreses 

d'Atenció Domiciliària de Catalunya 

Sector de l’Acció i intervenció social amb 

col·lectius en risc d’exclusió  

 

 Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció 

Social amb Infants, Joves, Famílies i 

d'altres en situació de risc 2010-2012 

Sector de la discapacitat i educació 

especial 

 

 Conveni Col·lectiu de treball del sector 

d’escoles d’educació especial de Catalunya 

 Conveni de tallers per a discapacitat 

intel·lectual o trastorn mental de 

Catalunya 

 Conveni d’associacions per a centres de 

formació, rehabilitació, orientació, 

valoració, autonomia personal, protecció i 

atenció a discapacitats. 

Sector del Desenvolupament Infantil i 

l’Atenció Precoç 

 

 II Conveni Col·lectiu de treball d'àmbit de 

Catalunya per als centres de 

desenvolupament infantil i atenció precoç  
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4.2. 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.  

Per veure les actuacions desenvolupades al llarg de l’any 2016 en aquest àmbit vegeu el punt 5.6 

de la Memòria (Comissió de Formació). 

 

4.3. Representació en espais d’interlocució amb l’Administració Pública 

 

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 2016, La Confederació ha estat present i ha participat activament en els següents espais:  

 Plenari del Consell General de Serveis Socials (CGSS), Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) 

El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de serveis 

socials d’acord amb l’article 50.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

Com a organització empresarial del Tercer Sector Social, La Confederació té una vocalia. 

Durant l’any 2016 el Plenari del Consell s’ha reunit en una ocasió i hi ha participat el Joan Segarra, 

en representació de La Confederació. 

 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. La Confederació té una vocalia. 

Durant l’any 2016 la Comissió s’ha reunit en dues ocasions, de manera telemàtica, en les que es 

van fer arribar per escrit les aportacions dels associats. 

 Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, Departament de Benestar 

Social i Família (Generalitat de Catalunya) 

És un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, 

adscrit al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat (Departament 

de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya). 
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Aborda l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, 

per tal de portar 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, el procés 

de creixement i consolidació.  

Durant l’any 2016 el Consell s’ha reunit en tres ocasions i ha participat en representació de La 

Confederació, i mentre s’assigna un vocal entre les entitats sòcies, la Laia Grabulosa.  

 Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Departament de Benestar Social i 

Família (Generalitat de Catalunya) 

És un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari al servei de les persones i de les entitats que 

presten, utilitzen o són destinatàries de serveis d’intervenció social i que té com a objectiu millorar 

la qualitat d’aquesta intervenció i ser fòrum de referència en el debat ètic en el camp dels serveis 

socials. 

Durant l’any 2016 el Comitè s’ha reunit en quatre ocasions. Hi ha participat com a vocal en 

representació de La Confederació, la Marta García (FEDAIA). 

 Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya, del Departament de 

Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya) 

El Pacte per a la infància és un compromís de país pel benestar dels infants i adolescents a 

Catalunya. És un acord social, consensuat i signat pels principals agents institucionals, socials i 

econòmics, després d’un procés participatiu obert i crític, per tal de donar resposta a les 

necessitats de la infància i l’adolescència, posar-la en el centre de les polítiques públiques i donar-

li la veu i visibilitat com a ciutadania de ple dret. Està orientat a impulsar polítiques integrals que 

tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les polítiques 

adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu 

present i el seu futur. 

Durant l’any 2016, la comissió no s’ha reunit en cap ocasió. 

 Grup de treball del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis 

d’atenció a les persones, de la Direcció General de Contractació Pública (Generalitat 

de Catalunya) 

El codi preserva aquest sector especialment sensible a través d’un model de contractació que 

vetlla per la qualitat dels serveis i considera, sota criteris d’eficiència social, que l’oferta més 

avantatjosa no necessàriament s’ha de determinar atenent exclusivament al preu. 

Durant l’any 2016, el Grup de Treball s’ha reunit una vegada. Hi van assistir en representació de 

La Confederació en Joan Segarra i la Laia Grabulosa. 

 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva - Grup impulsor del Projecte Tractor “Una 

economia més Social que promou una ocupació de qualitat, més benestar i 

solidaritat”, Ajuntament de Barcelona 

Aquest projecte s’emmarca dins l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva (Acord 

Ciutadà) i té l’objectiu d’aconseguir més estabilitat financera, impulsar la contractació 

responsable, enfortir l’organització en xarxa, millorar l’ocupabilitat i fomentar l’economia social, i 

aconseguir fer de l’economia social un actor econòmic referencial. 
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Durant l’any 2016 el Grup s’ha reunit 2 ocasions i hi han participat en representació de La 

Confederació la Laia Grabulosa i el Joan Segarra. 

Igualment, durant el 2016, La Confederació ha tingut ocasió d’incorporar-se a nous espais, 

en representació del Tercer Sector Social de Catalunya: 

 Consell Assessor del Programa aracoop del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) 

 

Aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les 

Federacions de cooperatives i La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 

Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades 

implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa. 

Durant l’any 2016, el Consell Assessor del Programa aracoop s’ha reunit 3 vegades i el 

Grup de Treball vinculat al Consell ha mantingut 8 reunions. 

El representant de La Confederació en el Consell Assessor és el Joan Segarra i la 

representant en el Grup de Treball és la Laia Grabulosa. 

 Àmbit participat de l’Economia Social i Solidària de Barcelona (Ajuntament de 

Barcelona) 

Durant l’any 2016, el Comissionat d’Economia Cooperativa Social i Solidaria de 

l’Ajuntament de Barcelona ha creat aquest espai de participació que pretén ser l’espai de 

trobada, reflexió i acció conjunta entre el Comissionat i les entitats representatives del 

sector amb l’objectiu de fomentar i promoure l’Economia Social i Solidària de la ciutat. 

Com a entitat representativa del Tercer Sector Social, La Confederació forma part 

d’aquest espai, tant del Plenari com del Grup Motor. Derivat d’aquest espai, s’han posat 

en marxa també diversos grups de treball temàtics oberts a la participació de totes les 

entitats del sector.   

La Confederació ha assistit a 3 reunions de l’Àmbit participat i a 3 reunions del Grup 

d’Impuls de l’Observatori de l’Economia Social i Solidària a Barcelona. 

 Taula de Contractació Pública (Ajuntament de Barcelona) 

La Taula de Contractació Pública, constituïda el 24 d’octubre de 2016, és un espai 

institucional de diàleg entre l’Ajuntament i els agents socials i econòmics de la ciutat amb 

la voluntat d’avançar cap a una contractació pública amb responsabilitat social 

A la constitució de la Taula de Contractació Pública va assistir Xavier Puig, en representació 

de La Confederació. 
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4.4. 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, La Confederació desenvolupa 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 2016 ha estat la millora del model de concertació i contractació pública de serveis d’atenció a 

les persones. 

Vegeu el detall en el punt 7.1 de la Memòria d’activitats. 

4.5. Suport en l’àmbit de la contractació pública 

L’any 2016 s’ha consolidat la línia de treball encetada l’any 2011 dirigida a defensar els interessos 

dels nostres associats en particular, i del Tercer Sector Social, en general, en l’àmbit de la 

contractació pública. 

A través d’aquest servei, i a partir de la sol·licitud dels associats i el vist–i-plau de la Junta Directiva,  

La Confederació actua davant dels òrgans contractants pertinents denunciant males pràctiques en 

la contractació de serveis públics d’atenció a les persones.  

Aquest servei és complementari a la feina d’incidència política per assolir un marc regulador de 

contractació que garanteixi la qualitat dels serveis i sigui favorable al Tercer Sector i Economia Social 

com a aliats estratègics per la provisió d’aquesta tipologia de serveis. 

Vegeu tot el detall de les actuacions realitzades durant l’any 2016 en aquest àmbit en el punt 6 de 

la Memòria. 

4.6. Espais de participació interna 

La Confederació posa a disposició de totes les entitats sòcies espais de trobada, intercanvi de 

coneixements i participació. Aquests espais es creen a proposta dels mateixos associats amb 

l’objectiu de treballar i elaborar propostes conjuntes entorn a temes d’interès patronal, ja sigui des 

d’una perspectiva sectorial, o bé transversal. 

L’any 2016 han estat en funcionament els següents espais de participació interna: 

Comissions 

sectorials 

 Comissió d’Acció Social 

 Comissió de Lleure Educatiu i Sociocultural 

 Comissió de Serveis d’Atenció Domiciliària 

 Comissió d’Escoles Bressol 

 Comissió de Gent Gran 

 Comissió de Formació 

Grups de treball 

transversals 

 Grup de Treball de Models de col·laboració público-social 

 Grup de Treball d’Ocupació i Gestió de les persones  

 

Vegeu tot el detall sobre els espais de participació interna 2016 al punt 5 de la Memòria. 
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4.7. Comunicació 

Més enllà de la comunicació informal que es manté de forma constant amb tots els associats, l’any 

2016 s’ha treballat per enfortir les eines de comunicació de La Confederació. 

Les eines de comunicació utilitzades han estat les següents: 

- Circular informativa 

 

Són les comunicacions d’interès exclusives per als nostres 

associats i associades. 

Durant aquest any hem aconseguit donar continuïtat a 

aquesta eina de comunicació i s’han enviat més de 20 

circulars informatives a totes les nostres entitats sòcies. 

Comunicacions mensuals als 

associats i associades amb els 

acords de Junta Directiva 

Són comunicacions a les entitats sòcies immediatament 

després de cada reunió mensual de Junta Directiva amb 

un resum del què s’ha tractat i acordat. Igualment, en 

aquestes comunicacions s’adjunta l’acta aprovada de 

l’anterior reunió de Junta Directiva. 

 

S’han enviat 11 comunicacions. 

Butlletins Informatius Són reculls periòdics de notícies i novetats de La 

Confederació, dirigits als socis i sòcies i a altres col·lectius 

interessats o relacionats amb l’activitat de l’organització. 

Durant aquest any hem aconseguit donar continuïtat i 

millorar el butlletí electrònic de La Confederació, fent ús 

de una nova eina de gestió que ens ha facilitat tant la seva 

edició com el seu enviament. Al llarg del 2016 s’han enviat 

10 butlletins electrònics. 

Igualment, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de 

subscriptors, s’ha posat un accés directe a la pàgina web 

per tan que tothom que ho desitgi pugui subscriure-s’hi. 

Al finalitzar l’any, el Butlletí compta amb un total de 474 

subscriptors. 

Butlletins monogràfics Es tracta de butlletins específics sobre temàtiques 

rellevants pels associats i que requereixen d’una 

comunicació focalitzada.  

Monogràfics durant el 2016 

 Anuari Ocupació 

 Oportunitats Aracoop. 

Pàgina web 

 

Lloc web de referència tant pels nostres associats i 

associades com a per altres agents interessats i 

interessades en el Tercer Sector Social.  

Durant el 2016 s’ha posat en marxa una nova estructura 

de continguts i disseny de la web.  
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- Presència en xarxes socials 

-  

-  

- Durant el 2016 s’ha fet un esforç per incrementar 

l’activitat i presència al Twitter, obtenint notables 

resultats tal com s’observa en aquesta comparativa 2015-

2016. 

-  

 2015 2016 Increment % 

Nombre de seguidors 740 1090 47% 

Tweets /piulades 114 413 262% 

Mencions 75 422 463% 

Visites del perfil 1.408 6.963 395% 

 

Font: dades extretes de Twitter Analytics 
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4.8. Recerca : Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya és una iniciativa impulsada per La 

Confederació – amb el suport de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 

Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya - que neix l’any 

2014 amb l’objectiu de posar en marxa un sistema àgil i senzill de recollida de dades que permeti 

conèixer periòdicament l’estat i l’evolució de l’ocupació del sector. Sorgeix de la constatació que una 

de les principals mancances del Tercer Sector Social a l’hora de reforçar el seu reconeixement com 

a agent social i econòmic rellevant és la falta de dades actualitzades sobre aquest àmbit; perquè 

sens dubte, l’ocupació que genera un determinat sector d’activitat és un indicador clau per 

determinar-ne la seva capacitat i potencialitat. La rellevància de la iniciativa rau però en la 

continuïtat de la mateixa i, per tant, en la possibilitat de disposar d’una sèrie de dades comparables 

que permetin conèixer i avaluar l’evolució dels indicadors d’ocupació al llarg dels anys, des de una 

perspectiva longitudinal. 

Durant l’any 2016 s’han assolit 3 fites clau en aquesta qüestió:  

Presentació de la 2a Edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de 

Catalunya 
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La presentació dels resultats de la 2a Edició de l’Anuari va tenir lloc el dia 28 d’abril de 2016, en un 

acte al Palau Robert, com a cloenda de l’Assemblea General Ordinària de La Confederació, amb la 

participació de prop d’un centenar de persones vinculades al sector. 

L’acte va estar presidit per la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya, la Sra. Dolors Bassa, que va voler reconèixer i destacar el potencial del Tercer Sector 

Social Català en la generació d’ocupació del país, una ocupació que reverteix directament en l’atenció 

a les persones i en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 

Els principals resultats de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016 van se 

exposats per la Sra. Laia Grabulosa, Directora de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social 

de Catalunya i el Sr. Pau Vidal, Director de l’Observatori del Tercer Sector. 

En la cloenda de l’acte, el Sr. Josep Vidal, Director General d’Economia Social, Tercer Sector, 

Cooperatives i Autoempresa va anunciar que La Confederació estava convidada a formar part del 

Consell Assessor del Programa Aracoop en representació de les organitzacions del Tercer Sector que 

precisament generen ocupació i activitat econòmica; i va destacar el valor de l’Anuari de l’Ocupació 

com a eina d’anàlisi compartida. 

El President de La Confederació, en la seva intervenció, va voler reforçar el rol del Tercer Sector 

Social en la provisió de serveis d’atenció a les persones al nostre país i com a aliat estratègic de 

l’administració per avançar cap a una economia més social. 

 

Posada en marxa de la 3a edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de 

Catalunya 

La posada en marxa de la 3a edició de l’Anuari responia a la voluntat de consolidar la iniciativa per 

tal que esdevingués un instrument estratègic pel Tercer Sector Social, contribuint no només a un 

major coneixement del mateix, sinó a la millora contínua de l’ocupació que genera el sector. 

Com en les anteriors edicions, ha estat possible gràcies al suport del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, 

Cooperatives i Autoempresa) i la col·laboració en l’execució tècnica de l’Observatori del Tercer 

Sector. 

Els objectius de la 3a edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, que 

culminarà al llarg del 2017, són: 

 Impulsar una nova recollida de dades sobre els indicadors de referència per poder comparar 

amb la primera edició i poder començar a construir una sèrie de dades que permetin conèixer 

l’evolució de l’ocupació en el Tercer Sector Social de Catalunya. 

 

 Consolidar l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya com a una eina àgil i 

sistemàtica per conèixer l’estat i evolució de l’ocupació en el Tercer Sector Social de Catalunya. 

El treball de camp de la tercera edició de l’Anuari de l’Ocupació es va iniciar el mes de novembre de 

2016 i ha finalitzat el mes de gener de 2017.  

Posteriorment, es procedirà a la corresponent anàlisis de dades i a la implantació d’accions de 

caràcter qualitatiu amb l’objectiu d’aprofundir en les dades obtingudes i aportar una visió entorn 

l’ocupació que genera el Tercer Sector Social de Catalunya, més enllà de les dades quantitatives. 
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Anàlisi territorial: Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social a la ciutat de Barcelona 

A partir del procés de recollida de el treball de camp de l’Anuari de Catalunya, La Confederació ha 

tingut l’oportunitat el 2016 d’explotar i analitzar les dades obtingudes a nivell territorial, de la ciutat 

de Barcelona. 

Amb el suport del Comissionat d’Economia Cooperativa, 

Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona s’ha 

elaborat una primera edició l’Anuari de l’Ocupació del Tercer 

Sector Social de Barcelona amb vocació també de continuïtat, 

per tal de poder disposar d’un estudi periòdic que ens permeti 

conèixer i avaluar l’evolució dels indicadors d’ocupació a la 

ciutat de Barcelona al llarg dels anys, des d’una perspectiva 

longitudinal.  

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Barcelona  

vol ser una eina de promoció del Tercer Sector i de l’Economia 

Social a la ciutat de Barcelona, visualitzant la capacitat del 

sector per gener ocupació i posicionant-lo com un sector 

rellevant en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones. 

També és una oportunitat per sensibilitzar a la ciutadania 

sobre l’existència d’altres models empresarials i maneres de 

generar activitat econòmica des d’una perspectiva d’inversió 

social, revertint-ne l’impacte i els beneficis en els propis 

serveis, col·lectius i comunitat. 
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5. Comissions i grups de treball  

5.1. Comissió de Lleure Educatiu i Sociocultural 

 

Presidència de la comissió  Jordi Roman 

Fundesplai 

Membres  

 

Jesús Fortuño 

Associació Esport3 

 

Iván Dapena 

MLP –  Serveis a les Persones Encís, s.c.c.l. 

Pere-Joan Giralt 

Fundació Pere Tarrés 

Nasi Muncunill 

El Cae, Formació i Serveis Socioculturals 

Ricard García 

Fundació Escolta Josep Carol 

Joan Segarra  

Cooperatives d’Iniciativa Social 

 

Al llarg de 2016, la Comissió de Lleure s’ha reunit en 3 ocasions.  

 

Temes treballats durant 

l’any 2016  

 Reflexió sobre l’evolució del sector del Lleure educatiu i 

sociocultural a Catalunya 

 Incidència en la regulació del marc de relacions laborals 

en el sector del lleure educatiu i sociocultural (comissions 

paritàries vinculades al conveni col·lectiu) 

 Seguiment i incidència sobre el nou model de licitació de 

menjadors escolars promogut pel Departament 

d’Ensenyament en diverses delegacions territorials: 

l’Acord Marc. 

 Impuls del Projecte Colònies i Educació 

 Seguiment del marc regulador de les instal·lacions 

juvenils (albergs) 
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Es destaquen les següents activitats: 

Sessió de reflexió sobre els reptes de futur del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural 

Després de més de 10 anys regulant el sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, la 

Comissió de Lleure de La Confederació es va proposar encetar un procés de reflexió sobre els reptes 

de futur del sector, posant especial atenció en els aspectes vinculats a la gestió organitzativa i a les 

relacions laborals. 

I per fer-ho, va organitzar el mes de juliol de 2016 una sessió de treball interna, oberta als associats 

de La Confederació, per identificar els reptes de futur del sector, posant especial atenció en els 

aspectes vinculats a la gestió organitzativa i a les relacions laborals. 

La sessió va girar entorn tres eixos de treball: 

EIX 1. L’evolució del sector del lleure en la última dècada  

EIX 2. L’evolució dels perfils professionals 

EIX 3. La funció de la negociació col·lectiva 

Van assistir-hi 21 persones vinculades a entitats sòcies de La Confederació que treballen en el sector 

del lleure educatiu i sociocultural. 

 

Projecte Colònies i Educació 

Al llarg del 2016 el Projecte Colònies i Educació, impulsat per La Confederació, l’ACELLEC i l’ACCAC 

ha assolit dues fites importants: 

 Aliança amb el món universitari per posar en marxa el Premi Interuniversitari Colònies 

i Educació  

A través del premi es vol animar i estimular els estudiants i futurs professionals del món de 

l’educació i la pedagogia a estudiar i fer recerca sobre les característiques actuals de les estades 

educatives en cases de colònies. La convocatòria s’adreça als estudiants de qualsevol disciplina 

vinculada amb el món de l’educació que hagin de realitzar el preceptiu treball de grau, i els 

anima a dedicar la seva recerca a l’estudi de les estades en cases de colònies.  

El premi és de periodicitat anual, està dotat amb 1.000 euros per al treball guanyador, compta 

amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat, i el convoquen les tres entitats impulsores del Projecte Colònies i Educació 

conjuntament amb les set facultats d’Educació de les universitats catalanes. 
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 Presentació del projecte al Departament d’Ensenyament. 

El mes de setembre de 2016, representants de les organitzacions impulsores van reunir-se amb 

el Sr. Jordi Miró, Director General d'Atenció a les Famílies i Comunitat Educativa, per presentar-

li el projecte. Va tenir molt bona acollida i es va comprometre a contribuir a reforçar els objectius 

del mateix. 

 

5.2. Comissió d’Acció Social 

 

Presidència de la comissió  Joan Muntané 

FEDAIA 

Membres Anna Sánchez 

Càritas Diocesana de Barcelona 

Carme Ruiz i Fina Jiménez 

Coordinadora Sinergia Social 

Carmen Rico i Paulina Rodriguez 

Creu Roja Catalunya 

Joan Segarra 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Xavier Puig 

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 

 

Al llarg de l’any 2016 la Comissió d’Acció Social s’ha reunit en 3 ocasions.  

Temes treballats durant 

l’any 2016  

 Procés de negociació del conveni Col·lectiu d’Acció 

Social amb Infants, Joves, Famílies i d’altres en 

situació risc  

Durant l’any 2016 el procés de negociació del conveni 

col·lectiu ha seguit el seu curs però no ha estat possible 

encara arribar a un acord per la signatura d’un nou 

conveni. 

 

 Participació a la comissió paritària del conveni 

col·lectiu 

Durant l’any 2016 la comissió paritària del Conveni 

Col·lectiu d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i 

d’altres en situació risc 2010-2012 amb l’objectiu de 

resoldre consultes d’interpretació derivades de la seva 

aplicació. 
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5.3. Comissió de Serveis d’Atenció Domiciliària 

Presidència de la comissió  Mònica Vàzquez 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Membres  Cooperatives d’Iniciativa Social 

ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social 

 

Amb el conveni col·lectiu vigent fins l’any 2018, al llarg de l’any 2016 la Comissió de Serveis 

d’Atenció Domiciliària no s’ha reunit presencialment cap vegada. 

Temes treballats durant 

l’any 2016  

 Participació en les comissions paritàries 

vinculades al Conveni Col·lectiu. 

Durant l’any 2016 el procés de negociació del conveni 

col·lectiu ha seguit el seu curs però no ha estat possible 

encara arribar a un acord per la signatura d’un nou 

conveni: 

o Comissió paritària d’interpretació del conveni 

o Comissió Paritària de Salut Laboral 

o Comissió Paritària d’Igualtat 

Les persones que enguany han assistit a les comissions 

paritàries en nom de La Confederació són: la Mónica 

Vàzquez i la Laia Bonastra (Cooperatives d’Iniciativa 

Social). 

 

5.4. Comissió d’Escoles Bressol 

Presidència de la comissió  Mònica Vàzquez 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Membres  Joan Segarra i Elisenda Xifré 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Xavier Puig i Eulàlia Gorga 

ECAS 

Iván Dapena 

Moviment Laic i Progressista 

José Antonio Ruiz 

Fundesplai 

Veronica Bautista 

Fundació Pere Tarrés 
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Al llarg de l’any 2016 s’han realitzat 3 reunions de la Comissió d’Escoles Bressol.  

Temes treballats durant 

l’any 2016  

 Model de finançament de l’educació pública 0-3 

Durant l’any 2016 s’ha mantingut interlocució amb el 

Departament d’Ensenyament per conèixer l’estat i 

evolució del model de finançament de les escoles 

bressol públiques.  

El mes de març de 2016, una representació de la 

comissió es va reunir amb el Sr. Jordi Miró, Director 

General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 

 Marc de regulació de les relacions laborals en 

l’àmbit de les escoles bressol  

Davant les limitacions que presenta el conveni col·lectiu 

estatal de referència, des de La Confederació s’ha 

iniciat un procés per explorar l’articulació d’un possible 

marc català de relacions laboral en aquest àmbit. En 

aquest sentit, durant el darrer trimestre de l’any s’han 

fet reunions exploratòries amb els dos sindicats 

majoritaris: 

o UGT, Cristina Martí, Responsable del Sector 

d'Educació Privada; i Casimir Sánchez.  

o CCOO, Pedro Ocaña, Mireia Domínguez i  Conxita 

Mañé, de la Federació d’Educació. 

5.5. Comissió de Gent Gran 

Presidència de la comissió  Josep Serrano 

FEATE 

Membres  Jesús Fortuño 

Esport 3 

Ivan Dapena 

Moviment Laic i Progressista 

Joan Segarra i Maria José Guarino 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Sara Pérez 

DINCAT 

 

Al llarg de l’any 2016, la comissió s’ha limitat a l’intercanvi d’informació sobre el procés de negociació 

del conveni estatal de dependència. Tot i que La Confederació no hi és representada, és un conveni 

col·lectiu que afecta a bona part de les activitats de les entitats sòcies de La Confederació que 

treballen en l’àmbit de l’atenció a la gent gran. 
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5.6. Comissió de Formació 

Presidència de la comissió  Raimon Goberna 

Moviment Laïc i Progressista – Escola el Sol 

Membres Meritxell Pascual, Oriol Mestre 

Fundesplai 

Llorenç González, Xavier Puig, Eulàlia Gorga 

Entitats Catalanes d’ Acció Social  

Sònia Fuentes, Ricard Garcia 

Fundació Escolta Josep Carol  

Eva Bonamusa 

Patronal ECOM 

Sonia Fajardo, Marta Vendrell 

Fundació Pere Tarrés 

Paulina Rodríguez  

Creu Roja de Catalunya 

Joan Segarra i Jordi Daumal 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Joan Muntané i Núria Cortés 

Drecera 

Raquel López 

FEDAIA 

Rosa Porquet 

EL CAE 

Eulàlia Gorga i Laura Baseira 

CEPS 

Josep Serrano, Montserrat Soler 

FEATE 

Sara Pérez, Olga Poyatos 

DINCAT 

Marga Pons 

ACCP 

 

 

Al llarg de l’any 2016 s’han realitzat 4 reunions de la comissió de formació. 

Temes treballats durant 

l’any 2016  

 Difusió dels cursos de formació contínua impartida per 

entitats i centres de formació vinculats a La 

Confederació 

Durant l’any 2016 s’ha desenvolupat un apartat específic al 

web de La Confederació a través del qual les mateixes 

entitats poden fer públics els cursos  que imparteixen, 

organitzats en dues grans àrees temàtiques: l’àrea de gestió 

i l’àrea d’intervenció. L’objectiu és apropar la formació als 
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professionals del sector, i que les entitats coneguin quin és 

l’oferta formativa que es desenvolupa des de les mateixes 

entitats i centres de formació vinculats a La Confederació. 

 

  Aproximació a les necessitats formatives del Tercer 

Sector Social  

A través de les entitats sòcies, s’ha fet una identificació de 

les principals necessites formatives del sector, organitzades 

per àrees i àmbits d’activitat. 

 

 Presentació institucional a la nova direcció del 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 

(Generalitat de Catalunya) 

El mes de Juliol de 2016 una representació de la comissió va 

reunir-se amb la Sra. Ariadna Rectoret, Directora del 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) amb 

l’objectiu de presentar La Confederació com la patronal de 

referència del Tercer Sector Social de Catalunya. Igualment, 

es va reclamar un espai de diàleg per ajustar el catàleg de 

formació del Consorci a les necessitats formatives del sector. 

 



Memòria d’activitats La Confederació 2016                   

 

30 

5.7. Grup de Treball sobre models de col·laboració público-social 

L’any 2016, han conviscut dos espais de treball entorn l’àmbit de la concertació i contractació 

pública de serveis d’atenció a les persones: 

- El Grup de Treball de Concertació i Contractació de Serveis d’Atenció a les Persones – conjunt 

amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya – fins el mes d’octubre de 2016 

(s’han realitzat 4 reunions). 

- El Grup de Treball sobre models de col·laboració público-social, constituït en el si de La 

Confederació el dia 2 de novembre de 2016 (fins a 31 de desembre de 2016 s’han realitzat 2 

reunions). 

Com a associació empresarial representant del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació 

ha creat aquest nou espai estable de treball amb l'objectiu de reforçar un dels seus principals eixos 

estratègics d'acció: la millora de la concertació i contractació pública de serveis d'atenció a les 

persones, garantint un model que preservi la qualitat i sostenibilitat dels serveis, i reconegui el 

valor d'aportació del Tercer Sector i de l'Economia Social. 

Es constitueix doncs amb la voluntat de ser l’espai de treball compartit i incidència entorn totes 

aquelles qüestions que tenen a veure amb la relació entre el sector i les administracions publiques 

en l'àmbit de la provisió de serveis d'atenció a les persones. Serà doncs a través d'aquest Grup de 

Treball que La Confederació articularà la participació interna per la construcció compartida de 

posicionament, discurs i visió sectorial davant de totes aquelles qüestions vinculades a aquest 

àmbit. 
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Entre els seus objectius hi ha: 

 El seguiment de les iniciatives legislatives entorn la concertació i contractació pública de 

serveis d’atenció a les persones 

 L’elaboració de propostes i la identificació/definició de models adequats al Tercer Sector 

Social 

 La identificació de bones (i males) pràctiques en aquest àmbit  

 La participació en l’estratègia d’incidència política de La Confederació en aquesta qüestió 

Per al moment, i sempre obert a la màxima participació, formen part del Grup de treball entitats i 

representants de les següent organitzacions: 

Associació empresarial d’economia social DINCAT 

Creu Roja Catalunya 

Cooperatives d’Iniciativa Social – Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 

CAE - formació i serveis socioculturals 

Federació d’entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre (FEATE) 

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) 

Fundació Escolta Josep Carol 

Fundació Pere Tarrés 

Fundesplai 

Moviment Laïc i Progressista 

Patronal ECOM 

Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç – UCCAP 

Agrupació de Centres per a persones amb Discapacitat intel·lectual de Catalunya 

AMMFEINA 

Temes treballats durant 

l’any 2016  

 Seguiment i incidència en l’elaboració de la Guia de 

Contractació Pública Social impulsada per l’Ajuntament de 

Barcelona 

 Treball sobre la proposta d’inclusió d’un nou règim de 

concertació especial en el marc de la Llei de Serveis Socials 

de Catalunya. 

 Seguiment de l’aplicació i desenvolupament del Codi de 

Bones Pràctiques de Contractació Pública de Serveis 

d’Atenció a les Persones 

 Seguiment del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, on 

s’introdueix la figura del Concert Social i Concert Ocupacional 

(pendent encara del futur desplegament reglamentari) 

 Seguiment de l’avantprojecte de llei de contractes de serveis 

a les persones 
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 Identificació de males pràctiques en la contractació de 

serveis d’atenció a les persones i seguiment de les accions 

d’incidència realitzades davant els òrgans de contractació 

corresponents. 

 Seguiment dels casos de remunicipalització de serveis 

d’atenció a les persones. 

5.8. Grup de Treball d’Ocupació i Gestió de les persones 

El Grup de Treball d’Ocupació i Gestió de persones al Tercer Sector Social, constituït a finals de l’any 

2015, s’ha reunit en 6 ocasions al llarg del 2016 amb un alt nivell de participació. 

La coordinació del Grup està al càrrec del Jordi Roman, representant de la Junta Directiva de La 

Confederació. 

El Grup està obert a la participació de gerents i/o responsables de recursos humans de les 

organitzacions sòcies de La Confederació, tant les directes (federacions) com les indirectes (entitats 

membre de les federacions sòcies de La Confederació i, per al moment, en formen part les següents 

organitzacions: 

Fundesplai  

INTRESS 

Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris 

Càritas de Barcelona 

ENCIS Cooperativa 

Coordinadora Sinergia Social 

Fundació SURT 

Fundació Privada IDEA 

ACIDH 

Cooperativa ISOM 

Fundació AVAN 

Fundació Atenció a Persones Dependents 

El CAE 

Fundació Pere Tarrés 

ABD 

Eduvic Cooperativa 

Creu Roja de Catalunya 

Fundació Escolta Josep Carol 

Residència Assís 

Plataforma Educativa 

SUARA Cooperativa 

Fundació Privada Casal Avis 

CEPS 

Fundació ARED 
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Temes treballats durant 

l’any 2016  

 Reflexió sobre els resultats de la segona edició de l’Anuari de 

l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya. 

 Sistema CRETA: intercanvi d’experiències i identificació de 

reptes. 

 Seguiment de la normativa entorn el registre de la jornada 

de treball. 

 Interlocució amb la Inspecció de Treball de Catalunya sobre 

les obligacions derivades de la normativa de registre de la 

jornada de treball, i especificacions del Tercer Sector Social. 

 Intercanvi de pràctiques entorn l’aplicació de la normativa de 

registre de la jornada de treball. 

 Revisió i millora del qüestionari de l’Anuari de l’Ocupació del 

Tercer Sector Social de Catalunya per al llançament de la 3a 

edició.  
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Es destaca la següent activitat promoguda pel propi grup: 

Jornada  “Registre de la jornada laboral i Tercer Sector Social: diàleg amb la Inspecció de 

Treball” 

El dia 21 de novembre de 2016 La Confederació va organitzar la Jornada “Registre de la jornada 

laboral i Tercer Sector Social: diàleg amb la Inspecció de Treball”, a la que van assistir més de 70 

persones del Tercer Sector Social. 

L’objectiu de la jornada va ser d’aprofundir en la normativa que obliga a tota empresa i entitat a 

registrar la jornada de les persones treballadores, tot abordant els reptes i les dificultats que suposa 

la seva aplicació en el nostre sector. 

La benvinguda i presentació va anar a càrrec del Sr. Joan Segarra, President de La Confederació, 

que va donar pas al diàleg entre el Sr. Jordi Roman, Coordinador del Grup de Treball d’Ocupació i 

Gestió de Persones al Tercer Sector Social de La Confederació i Sr. Pedro Checa, Subdirector general 

d’Estratègia i Ordenació, Direcció General de la Inspecció de Treball (Generalitat de Catalunya). 

Després es va obrir un torn de paraules, on diversos assistents van plantejar els seus dubtes i 

casuístiques. I la Sra. Laia Grabulosa, directora de La Confederació, va ser l’encarregada de fer la 

cloenda de l’acte. 
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6. Millora de la contractació 

pública de serveis d’atenció a 

les persones 

La millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones ha constituït sens dubte un 

dels principals eixos de treball de La Confederació l’any 2016, consolidant-se com a objectiu 

estratègic de l’organització. 

Al llarg de l’any s’han focalitzat els esforços fonamentalment en les següents qüestions: 

Seguiment i difusió del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis 

d’Atenció a les Persones  

Després de la signatura del Codi de Bones Pràctiques en la contractació  pública de serveis d’atenció 

a les persones l’11 de desembre de 2015 entre la Generalitat de Catalunya, patronals, sindicats, 

col·legis professionals i Tercer Sector Social, durant l’any 2016 La Confederació ha participat 

activament en les reunions del grup de treball de seguiment del Codi, convocat per la mateixa 

Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 

i Transparència de la Generalitat de Catalunya; i ha seguit amb les accions de difusió i sensibilització 

del Codi en l’àmbit municipal encetades l’any 2015. En concret, durant el 2016, s’han fet les següents 

trobades:  

 Ajuntament de Tarragona 

 Ajuntament de Sabadell 

 Ajuntament de Terrassa 

 Ajuntament de Badalona 

 

Seguiment i incidència davant les novetats legislatives en matèria de contractació 

pública de serveis a les persones 

Aquest any 2016 ha esta un any clau en l’impuls de novetats legislatives entorn l’àmbit de la  

contractació publica que han marcat, sens dubte, l’activitat d’incidència política de La Confederació, 

com a organització representativa del Tercer Sector Social i referent en aquesta matèria: 

 Transposició de les Directives Europees 2014/23/UE  i 2014/24/UE  

El termini fixat per dur a terme la transposició de les Directives va finalitzar el 18 d'abril de 

2016 sense que s'hagi produït la transposició d'aquestes directives a la legislació estatal. 

D'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les directives que 

no hagin estat transposades dins del termini corresponent són d'aplicació directa sempre i 

quan les seves disposicions tinguin un contingut incondicional i siguin prou clares i precises. 

Davant d’això, el Govern de Catalunya – i els d’altres Comunitats Autònomes -  han impulsat 

novetats legislatives aplicant aquesta transposició directa. 
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 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública 

 

L'objecte d'aquest Decret llei és establir mesures en relació amb l'aplicació directa de 

determinades disposicions de les Directives 2014/23/UE, relativa a l'adjudicació de contractes 

de Concessió, i 2014/24/UE, sobre contractació pública. És en aquest Decret que, a partir de 

les oportunitats que ofereixen les Directives, s’estableix la possibilitat d’establir un règim de 

concertació social i ocupacional, al marge de la llei de contractes. 

 

Al finalitzar l’any, aquesta figura de concert social i ocupacional resta pendent de 

desplegament reglamentari. 

 

 Avantprojecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones 

 

Aprofitant l’aplicació directa de la Directiva 2014/24/UE així com el treball fet en el marc del 

Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les Persones, la 

Generalitat de Catalunya es proposa impulsar una Llei de Contractes de Serveis a les 

Persones que permeti garantir la qualitat d’aquesta tipologia de serveis. 

 

Al finalitzar l’any, aquest avantprojecte de Llei no s’ha fet encara públic. 

 

 

Activitats realitzades sobre aquestes novetats legislatives impulsades per la 

Generalitat de Catalunya: 

 

Càpsula de coneixement i debat La Confederació: “La Directiva Europea de 

contractació pública i la qualitat dels serveis d'atenció a les persones: continguts 

d’aplicació directa i avenços cap a una regulació que permeti garantir-ne 

l'accessibilitat, continuïtat i disponibilitat” 

 

Es va celebrar el dia 26 de maig de 2016 amb participació de: 

 

• Sra. Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública del Departament d’Afers i 

Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya. 

 

• Sra. Anna Ciutat, subdirectora general de Contractació Pública del Departament d’Afers 

i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
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Amb aquesta activitat, oberta a tots els socis de La Confederació, es perseguien 2 objectius: 

per una banda, repassar els continguts de la Directiva d’aplicació directa, posant especial 

atenció a totes aquelles qüestions que poden ser una oportunitat per avançar cap a un model 

de contractació pública que vetlli per la qualitat dels serveis d’atenció a les persones; i per 

una altra, conèixer de primera mà l’estratègia del Govern en aquest àmbit i els elements clau 

de l’Avantprojecte de Llei de Contractes de serveis a les persones. 

 

Amb el contingut, es va elaborar un quadern amb el recull de ponències, posat a disposició 

del sector a través de la pàgina web de La Confederació. 

 

Jornada “Una contractació pública més transparent i més social”  

 

Celebrada el dia 24 d’octubre de 2016, La Confederació va estar present a aquesta jornada 

organitzada pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

La  Laia Grabulosa, directora de La Confederació, va ser l’encarregada de moderar la Taula 

“La concertació i la contractació de serveis d’atenció a les persones”. La Sra. Anna Ciutat, 

Subdirectora General de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública va parlar sobre 

l’avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones i el Sr. Juli Ausàs, Subdirector 

General de Contractació i Equipaments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

va explicar l’estat del desplegament reglamentari de la modalitat de concert social i 

ocupacional que estableix el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 

matèria de contractació pública. 

 

Posteriorment, el Sr. Jordi Foz, Secretari de Transparència i Govern Obert del Departament 

d’Afers i Relacions institucionals i Exteriors i Transparència, va parlar sobre el Tercer Sector 

i els reptes de la Llei de transparència i, finalment, Joan Segarra, president de La 

Confederació, va cloure la Jornada. 

 

 

 

 

 Guia de Contractació Pública Social de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Els mesos de juny i juliol de 2016 vam tenir l’oportunitat de revisar i fer aportacions a la Guia 

de Contractació Pública Social de l’Ajuntament de Barcelona, un document que parteix de la 

voluntat del Consistori per avançar cap a una contractació pública amb responsabilitat social.  

Si bé es van tenir en compte algunes de les consideracions efectuades des de La 

Confederació, la Guia plantejava algunes qüestions posades en dubte des del propi Tercer 

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-24-Imatge-Jornada-Joan.jpg
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-24-Imatge-Jornada-Joan.jpg
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-24-Imatge-Jornada-general.jpg
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-24-Imatge-Jornada-general.jpg
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Sector. La Guia es va presentar el dia 24 d’octubre de 2016 en un acte presidit per la mateixa 

Alcaldessa en el marc de la constitució de la Taula de Contractació Pública, un nou espai 

institucional de diàleg entre Ajuntament i agents socials. La Confederació va ser-hi present 

en representació del Tercer Sector Social de Catalunya.   

 

 

 

Denúncies i comunicacions als òrgans contractants 

Aquest any 2016 s’ha reforçat i donat continuïtat a la línia d’actuació consistent en denunciar i/o 

demanar explicacions als òrgans contractants sobre males pràctiques identificades en la contractació 

pública de serveis d’atenció a les persones.  

En aquest àmbit s’ha avançat també en la col·laboració i coordinació amb els sindicats i col·legis 

professionals amb l’objectiu de sumar esforços amb tots els actors afectats per les males pràctiques, 

sensibilitzar als òrgans contractants i, en el millor dels casos, arribar a que es rectifiquin les 

condicions. 

En concret, i a banda de comunicacions més informals amb els òrgans contractants, s’han formalitzat 

les següents actuacions: 

Comunicació disconformitat – Ajuntament de 

Barcelona 

Concessió de serveis de les ludoteques del 

districte de Sants-Montjuïc  

Codi contracte: 16C00007 

Comunicació al·legacions – Ajuntament de 

Cornellà de Llobregat 

Gestió i funcionament de l’Escola Bressol 

Municipal La Rosa dels Vents  

Expedient: 16-007 

Comunicació al·legacions - Ajuntament de 

Cornellà de Llobregat 

Gestió i funcionament de l’Escola Bressol Municipal 

Cel Blau  

Expedient: 16-006 
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Comunicació al·legacions i disconformitat - 

Ajuntament de de Montcada i Reixac 

Servei d’informació i dinamització juvenil de 

l’Ajuntament de Montcada i Reixac  

Expedient 7/2016- COSS 

Comunicació disconformitat - Ajuntament de 

Gavà 

Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de 

Gavà  

Expedient 14/mediació/2016 

Comunicació disconformitat - Ajuntament de 

St. Cebrià de Vallalta 

Servei del Programa de Suport Socioeducatiu a 

Joves  

Expedient G1020- 17/2016 

Interposició de recurs especial en matèria de 

contractació - Departament de Treball, Afers 

Socials i Família de la Generalitat de 

Catalunya 

Serveis socials per a la gestió dels serveis 

d’ocupació de 4 places de suport integral al pis 

assistit Noguerola, de titularitat pública, a 

Lleida, comarca del Segrià, per a joves de 18 a 

21 anys, en dificultat social dependents de la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència  

BE-2016-2569 

Comunicació disconformitat - Diputació de 

Barcelona 

Licitació del projecte de Pobresa Energètica 

Comunicació disconformitat - Ajuntament de 

Caldes de Montbui 

Contractació de l’organització i la gestió del 

servei de mediació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Memòria d’activitats La Confederació 2016                   

 

40 

7. Interlocució i incidència política 
 

7.1. Interlocució amb agents socials i polítics 

 

La tasca d’interlocució social i política s’ha emmarcat fonamentalment en els següent eixos: 

 Presentació de La Confederació i enfortiment de les relacions institucionals 

 Ocupació i marc de relacions laborals  

 Incidència política en tots aquells àmbits d’actuació propis de La Confederació: 

contractació pública, finançament, polítiques socials, etc. 

 

A continuació es fa un repàs dels diferents agents i interlocutors socials i polítics amb qui s’ha 

mantingut un diàleg al llarg de l’any 2016, especificant, en cada cas, la temàtica abordada: 

 Organitzacions empresarials  

ACRA - Associació Catalana de Recursos 

Assistencials 

 Negociació col·lectiva 

 Millora contractació pública serveis 

d’atenció a les persones 

ACELLEC – Associació Catalana d’empreses de 

Lleure, l’Educació i la Cultura 

 Negociació col·lectiva 

 Millora contractació pública serveis 

d’atenció a les persones 

 Projecte conjunt “Colònies i Educació” 

ACCAC – Associació de Cases de Colònies i Albergs 

de Catalunya 

 Negociació col·lectiva 

 Projecte conjunt “Colònies i Educació” 

ASADE – Asociación de Empresas de Ayuda a 

Domicilio Estatal 

 Negociació col·lectiva 

 Millora contractació pública serveis 

d’atenció a les persones 

CAPSS – Associació Patronal Consorci de Salut 

Social de Catalunya 

 Negociació col·lectiva 

 Soci adherit de La Confederació  

La Unió – Associació d’Entitats Sanitàries i Socials 

 Negociació col·lectiva 

 Millora contractació pública serveis 

d’atenció a les persones 
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 Sindicats majoritaris  

CCOO, Comissions Obreres de Catalunya 

 Relacions institucionals 

 Negociació col·lectiva 

 Economia Social i Tercer Sector 

UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya 
 Relacions institucionals 

 Negociació col·lectiva 

 Món educatiu 

FAPAC Sra. Marta Conejo, presidenta  

 Relacions institucionals 

 Sector lleure educatiu i 

sociocultural 

 Govern de la Generalitat de Catalunya 

Departament de 

Presidència 

Sra. Neus Munté, Consellera de la 

Presidència 

 Relacions institucionals 

Departament de 

Treball, Afers 

Socials i Famílies 

Sra. Dolors Bassa, Consellera de Treball, 

Afers Socials i Famílies 

 Presentació institucional 

 Model de finançament dels 

serveis socials 

 Contractació Pública de 

serveis d’atenció a les 

persones 

 Ocupació en el Tercer Sector 

Social 

Sr. Josep Ginesta i Vicente, Secretari 

General del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies 

 Presentació institucional 

 Model de finançament dels 

serveis socials 

 Contractació Pública de 

serveis d’atenció a les 

persones 

 Ocupació en el Tercer Sector 

Social  

Sr. Francesc Iglesies, Secretari d’Afers 

Socials 

 Model de finançament dels 

serveis socials 

 Contractació Pública de 

serveis d’atenció a les 

persones 

Sr. Ricard Calvo, Director General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

 Model de finançament dels 

serveis socials 

 Contractació Pública de 

serveis d’atenció a la infància 
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Sr. Josep Vidal, Director General 

d'Economia Social, el Tercer Sector, les 

Cooperatives i l'Autoempresa 

 Relacions institucionals 

 Economia Social i Tercer 

Sector  

 Conveni de col.laboració 

 Consell Assessor Aracoop 

Sra. Roser Hernàndez, Subdirectora 

d'Economia Social, el Tercer Sector, les 

Cooperatives i l'Autoempresa 

 Economia Social i Tercer 

Sector  

 Conveni de col·laboració 

 Consell Assessor i grup de 

treball Aracoop 

Sr. Francesc González, Cap de Servei de 

Foment de la Direcció General 

d’Economia Social, el Tercer Sector, les 

Cooperatives i l’Autoempresa 

 Conveni de col·laboració 

 Grup de treball Aracoop 

Sr. Enric Vinaixa, Director General de 

Relacions Laborals i Qualitat en el Treball 

 Relacions institucionals 

 Ocupació i relacions laborals al 

Tercer Sector Social 

Sra. Ariadna Rectoret, Directora del 

Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya 

 Relacions institucionals 

 Necessitats formatives del 

Tercer Sector Social i rol de La 

Confederació 

Direcció General de Joventut   Marc normatiu de Turisme que 

afecta a les instal·lacions 

juvenils (albergs) 

 Projecte Colònies i Educació 

Departament 

d’Ensenyament 

Sr. Jordi Miró, Director General d'Atenció 

a les Famílies i Comunitat Educativa 

 Acord Marc Menjadors 

Escolars 

 Projecte Colònies i Educació 

 Model Educació 0-3 (escoles 

bressol) 

Departament 

d'Afers i 

Relacions 

Institucionals i 

Exteriors i 

Transparència 

Sra. Mercè Corretja, Directora General 

de Seguiment i Avaluació de la 

Contractació Pública 

 Presentació institucional 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

Sra. Anna Ciutat, Subdirectora General 

de Seguiment i Avaluació de la 

Contractació Pública 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

Sr. Roger Buch, Director del Programa 

d'Innovació i Qualitat Democràtica 
 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

 

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
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 Ajuntament de Barcelona  

Sr. Jordi Via 

Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 

Consum 

 Relacions institucionals 

 Economia Social i Tercer 

Sector  

 Conveni de col·laboració 

Sra. Ester Vidal 

Directora de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i 

Solidària i Consum 

 Relacions institucionals 

 Economia Social i Tercer 

Sector 

 Conveni de col·laboració 

Sr. Jordi Ayala 

Gerent de Presidència i Economia 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

Sr. Paco Blanco 

Director de Coordinació de Contractació Administrativa 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

Sra. Laia Ortiz 

Tercera Tinent d’Alcaldia i Directora de l’Àrea de Drets Socials 

 Relacions institucionals 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

Sr. Ricard Fernàndez 

Gerent de l’Àrea de Drets Socials  

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

 Diputació de Barcelona  

Diputació de 

Barcelona 
Sra. Meritxell Budó, Presidenta de l'Àrea 

d'Atenció a les Persones 

 Relacions institucionals 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

 Conveni de col·laboració 

Sr. Ramon Minoves, Tècnic d’Atenció a 

les Persones 

 Conveni de col·laboració 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 

Sr. Francesc Hernández 

 Conveni de col·laboració 

 Millora de la Contractació 

Pública serveis d’atenció a les 

persones 
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 Altres Ajuntaments 

Ajuntament de 

Tarragona 

 

Sra. Anna Santos, Tinenta d’Alcalde del 

Conseller de Serveis a la Persona 

Sra. Estela Piñol 

Sra. Neus Gimeno 

Sra. Montse Combalia 

 Presentació institucional 

 Millora de la contractació 

pública serveis d’atenció a 

les persones 

Ajuntament de 

Sabadell 

Sr. Joan Berlanga, Tinent d’Alcalde d’Acció 

Social i Cultura 

Sr. Gabriel Fernández, Regidor d’Acció 

Social 

Sr. Joan Cuevas, Assessor de l’Àrea 

d’Acció Social i Cultura 

 Presentació Institucional 

 Millora de la contractació 

pública serveis d’atenció a 

les persones 

Ajuntament de 

Terrassa 

Sr. Jordi Ballart, Alcalde  

Sr. Alfredo Vega, Tinent d’Alcalde de 

Serveis Generals 

 Presentació Institucional 

 Millora de la contractació 

pública serveis d’atenció a 

les persones 

Ajuntament de 

Badalona 

Sra. Dolors Sabater Puig, Alcaldessa 

Sra. Gisela Torns, assessora de la regidora 

de serveis socials i família 

 Presentació Institucional 

 Millora de la contractació 

pública serveis d’atenció a 

les persones 

 

 Grups Parlamentaris 

Grup 

Parlamentari 

Ciutadans 

Sra. Noemí de la Calle Sifré 

Sr. Joan García González 

 Presentació Institucional 

 Millora de la Contractació 

Pública 

 Sistema de finançament de 

Serveis Socials 

Grup 

Parlamentari del 

PP 

Sr. Fernando Sánchez  Presentació Institucional 

 Millora de la Contractació 

Pública 

 Sistema de finançament de 

Serveis Socials 

Grup 

Parlamentari 

Catalunya Sí que 

es Pot 

Sra. Marta Ribas 

Sra. Marta Otero 

 Presentació Institucional 

 Millora de la Contractació 

Pública 

 Sistema de finançament de 

Serveis Socials 

Grup 

Parlamentari CUP 

Sra. Gabriela Serra  Presentació Institucional 

 Millora de la Contractació 

Pública 

 Sistema de finançament de 

Serveis Socials 
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Grup 

Parlamentari PSC 

Sr. Raül Moreno Montaña  Presentació Institucional 

 Millora de la Contractació 

Pública 

 Sistema de finançament de 

Serveis Socials 

Grup 

Parlamentari 

Junts Pel Sí 

Sra. Anna Figueras 

Sr. Chakir el Homrani Lesfar 

Sr. Fabian Mohedamo 

 

 Presentació Institucional 

 Millora de la Contractació 

Pública 

 Sistema de finançament de 

Serveis Socials 

 Estratègia de Reforma 

Horària 

En aquest marc d’interlocució, aquest any 2016 es destaca la incorporació de La 

Confederació en el Consell Assessor del Programa aracoop en representació del Tercer 

Sector Social de Catalunya. 

L’aracoop és un programa marc de cooperació público-

privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies, amb la participació de la Confederació i les 

Federacions de cooperatives, així com La Confederació 

empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la 

col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades 

implicades en la creació i creixement d’empreses de 

l’economia social i cooperativa. Aquesta incorporació és rellevant donat que permet donar veu i 

oportunitats d’enfortiment empresarial al Tercer Sector en un espai fins ara quasi exclusivament 

dedicat al món cooperatiu. En el Consell assessor hi participa el Joan Segarra, com a president de 

La Confederació, i en el grup de treball operatiu derivat d’aquest, hi assisteix la Laia Grabulosa, en 

representació de La Confederació. Durant el 2016, s’han realitzat 3 reunions del Consell Assessor i 

8 del Grup de Treball. 

 

 

 

Reunió amb la Consellera de Treball, 

Afers Socials i Famílies, Sr. Dolors Bassa, 

acompanyada del Sr. Josep Vidal, 

Director General d'Economia Social, el 

Tercer Sector, les Cooperatives i 

l'Autoempresa. Van assistir-hi com a 

representants de la Junta Directiva de La 

Confederació, Joan Segarra, Montserrat 

Falguera, Joan Muntané i Xavier Puig. 

12 d’abril de 2016 
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Trobada amb el Sr. Josep Ginesta i Vicente, 

Secretari General del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, acompanyat 

del Sr. Josep Vidal, Director General 

d'Economia Social, el Tercer Sector, les 

Cooperatives i l'Autoempresa. Van assistir-hi 

com a representants de la Junta Directiva de 

La Confederació, Joan Segarra, Josep 

Serrano, Joan Muntané i Marta Obdulia. 

23 de novembre de 2016 

 

 

Reunió amb l’Alcalde de Terrassa, Sr. Jordi 

Ballart 

19 de maig de 2016 

 

 

Reunió amb el Secretari General d’UGT de 

Catalunya, Sr. Camil Ros. 

31 de maig de 2016 
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7.2. Comunicats i presència en mitjans   

Durant l’any 2016, hi ha hagut la següent presència en mitjans de comunicació: 

Data Assumpte 

08.02.2016 Nota de premsa 

La remunicipalització des les Escoles Bressol de la ciutat de Barcelona és una 

qüestió política, no de model educatiu 

02.03.2016 Article d’opinió publicat a SOCIAL.CAT 

“Patronal del Tercer Sector?”, Laia Grabulosa, Directora de La Confederació 

09.03.2016 Nota de premsa 

La Confederació demana a l’Ajuntament de Barcelona que exigeixi la 

subrogació del personal a l’empresa adjudicatària del servei de socorrisme a 

les platges de la ciutat 

17.03.2016 Article d’opinió publicat a ara.cat 

“Externalitzar no sempre és privatitzar”, Joan Segarra, President de La 

Confederació 

11.05.2016 Article d’opinió publicat a SOCIAL.CAT 

“Una aposta valenta, decidida i compromesa”, Laia Grabulosa, Directora de 

La Confederació  

20.05.2016 Article d’opinió publicat a El Periódico de Catalunya 

“Remunicipalització de serveis?”, Joan Segarra, President de La Confederació 

11.11.2016 Article d’opinió publicat a SOCIAL.CAT 

“Per una contractació pública estratègica”, Laia Grabulosa, Directora de La 

Confederació 

  

  

http://www.social.cat/opinio/5920/una-aposta-valenta-decidida-i-compromesa
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8. Presència social: participació en 

actes i jornades 

Durant l’any 2016 La Confederació ha estat present en actes, jornades i esdeveniments relacionades 

amb el seu àmbit d’actuació: 

Esdeveniment  Data Assistents 

 Fòrum Social Pere Tarrés amb la Laia 

Ortiz "La Barcelona dels Drets Socials” 

22 de gener de 2016 Joan Segarra 

 Trobada amb l'alcaldessa de l’Ajuntament 

de Barcelona sobre el funcionament del 

procés de participació en el Programa 

d’Actuació Municipal (PAM) 

 1 de febrer de 2016  Laia Grabulosa 

 Fòrum Europa amb la Sra. Carme 

Forcadell 

2 de febrer de 2016 Joan Segarra 

 Compareixença de la Consellera de 

Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors 

Bassa, davant la Comissió d'Afers Socials 

i Famílies del Parlament 

26 de febrer de 2016 Joan Segarra  

Debat del #Decidimbarcelona 

#AltresEconomies Cooperant fem les 

Altres Economies! en el marc del procés 

del #Pla Municipal 

2 de març de 2016 Laia Grabulosa 

Acte de presentació de: El Panoràmic 15 de març de 2016 Laia Grabulosa 

4a Jornada DDiPAS: Temps i Tercer 

Sector: Construïm entitats sostenibles i 

eficaces 

16 de març de 2016 Laia Grabulosa 

Jornada "Els reptes de la contractació 

pública en el context de la crisi 

econòmica", organitzada per 

l’Ajuntament de Barcelona 

5 d’abril de 2016 Joan Segarra (ponent) 

Carmen Rico, Xavier 

Puig, Joan Muntané i 

Laia Grabulosa 

Presentació II Conveni Col·lectiu Centres 

Desenvolupament Infantil i Detecció 

Precoç – UCCAP 

3 de maig de 2016 Joan Segarra (ponent) 

 Acte de lliurament del Premi Constança 

Alarcón (Fundació Salut i Comunitat) 

 4 de maig de 2016  Joan Segarra 
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 Fòrum Social Pere Tarrés amb Dolors 

Bassa (Les polítiques socials i de treball: 

un sol eix) 

 6 de maig de 2016  Joan Segarra i Laia 

Grabulosa 

 Trobada de la Bizcommunity (Caixa 

Fòrum) 

18 de maig de 2016 Laia Grabulosa 

 Congrés Biz Barcelona - Economia social 1 de juny de 2016 Joan Segarra i Laia 

Grabulosa 

 Debat d’ocupació juvenil – Ajuntament 

de Barcelona 

 3 de juny de 2016  Laia Grabulosa 

 10è Aniversari AMMFEINA Salut Mental 

Catalunya  

 7 de juny de 2016  Laia Grabulosa 

 Seminari CCOO i Economia Social, 

organitzat per CCOO de Catalunya 

 8 de juny de 2016  Joan Segarra 

 Cloenda del Congrés de Constitució de la 

Federació d'Empleats de Serveis Públics 

de Catalunya de l’UGT 

 10 de juny de 2016  Joan Segarra i Laia 

Grabulosa 

 Inauguració del V Congrés Del Tercer 

Sector Social, organitzat per la Taula 

d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya 

 14 de juny de 2016  Joan Segarra i Laia 

Grabulosa 

 V Congrés Del Tercer Sector Social - 

Debat sobre El Tercer Sector com a 

generador d'ocupació 

 15 de juny de 2016  Joan Segarra (ponent)  

 Debat Catalunya Social: Cap a un Salari 

Mínim digne, organitzat per la Taula 

d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya 

 17 de juliol de 2016  Joan Segarra (ponent) 

Xavier Puig i Laia 

Grabulosa 

 Dia Internacional del Cooperativisme  7 de juliol de 2016  Joan Segarra i Laia 

Grabulosa 

 Jornada: Governança, rol i incidència del 

tercer sector en el context actual, 

organitzada per ECAS 

 8 de juliol de 2016  Joan Segarra (ponent) i 

Laia Grabulosa 

 Presentació, ratificació i validació del 

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 

mesures urgents en matèria de 

contractació pública, al Parlament de 

Catalunya 

 13 de juliol de 2016  Joan Muntané 
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 Jornada CCOO i l'economia social, 

organitzada per CCOO de Catalunya 

 22 de setembre de 2016  Joan Segarra (ponent) 

 10è aniversari de la signatura de l'Acord 

Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i els 

10 anys treballant en xarxa a la ciutat 

 27 de setembre de 2016  Laia Grabulosa 

 Celebració del 20è Aniversari de la 

FEDAIA 

 13 d’octubre de 2016  Laia Grabulosa 

 II Trobada Municipalisme i Economia 

Solidària, organitzada per l’Ajuntament 

de Barcelona 

21 d’octubre de 2016 Gemma Huerta 

 Congrés d'Entitats de l'AEES Dincat + 

Conferència inaugural "Desafiaments i 

riscos en un món desigual" 

21 d’octubre de 2016 Laia Grabulosa 

 Jornada sobre Contractació Pública 

(Generalitat de Catalunya) 

 24 d’octubre de 2016  Joan Segarra i Laia 

Grabulosa 

 Acte de constitució de la Taula de 

Contractació Pública de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 24 d’octubre de 2016  Xavier Puig 

 Grup de discussió Cooperatives 

d’Iniciativa Social de Barcelona: agents 

de transformació social (Observatori 

Tercer Sector) 

 25 d’octubre de 2016  Laia Grabulosa 

 Presentació del Pla d'Impuls de 

l'Economia Social i Solidària de BCN 

2016-2019 

14 de novembre de 2016 Joan Segarra  

 Presentació de l'estudi "Gestió del temps 

a les entitats socials: situació actual, 

reptes i dificultats. Diagnosi per avançar 

cap a una organització eficaç, sostenible 

i igualitària" (DDiPAS) 

15 de novembre de 2016 Laia Grabulosa 

 IV Jornada de l’Associació Clúster Èxit 

Girona "El binomi Representativitat-

Realitat del sector de l'especial dificultat 

a Catalunya" 

 18 de novembre de 2016  Joan Segarra (ponent) 

 Jornada “l’Atenció Integrada Social i 

Sanitària a Catalunya: present i futur” 

(FEATE) 

2 de desembre de 2016 Joan Segarra 
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La Confederació va participar al Congrés BIZ 

BARCELONA–ECONOMIA SOCIAL organitzant una 

sessió informativa per visualitzar i posar en valor la 

capacitat emprenedora del Tercer Sector Social, 

mitjançant la presentació de 3 experiències (una 

associació, una cooperativa d’iniciativa social i una 

Fundació). Les presentacions van anar a càrrec de la 

Sra. Lola de la Fuente, de l’Associació Esclat, la Sra. 

Gemma Garcia, de Delta Cooperativa i la Sra. Mª Elena 

Alfaro, de Fundació Ared. 

1  de juny de 2016 

 

Taula de debat “El Tercer Sector com a generador 

d’ocupació”, en el marc del V Congrés del Tercer Sector 

Social de Catalunya. 

15 de juny de 2016 

 

Participació a la jornada “Governança, rol i incidència del 

tercer sector en el context actual” organitzada per ECAS 

8 de juliol de 2016 

 

Participació a la presentació del Pla d’Impuls de 

l’Economia Social i Solidària de Barcelona. 

14 de novembre de 2016 
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9. Col·laboracions  
 

 

  

 

9.1. Col·laboracions institucionals 

 

 

Conveni de col·laboració 2016 per fomentar la  

col·laboració del Tercer Sector Social i els ens 

municipals en la provisió de serveis d’atenció a les 

persones. 

 

Nou conveni de col·laboració 2016-2017 pel 

reforçament del rol patronal del Tercer Sector i de 

l’Economia Social  a Catalunya 

 

Nou conveni de col·laboració 2016-2017 pel 

reconeixement, enfortiment i millora de l’impacte del 

Tercer Sector Social a la ciutat de Barcelona. 

 

9.2. Altres col·laboracions  

Jornada “Acció comunitària als barris: agents implicats i rol del tercer sector social. 

Organitzada conjuntament per ECAS i La Confederació, amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

L’objectiu de la jornada, que va tenir lloc al Palau 

Macaya de Barcelona, era reflexionar entorn l’acció 

comunitària com a espai de confluència de diversos 

actors des del qual construir cohesió social i impulsar la 

participació ciutadana. 

L’obertura va anar a càrrec de la Sra. Teresa Crespo, 

presidenta d’ECAS, el Sr. Joan Segarra, president de La 

Confederació i el Sr. Jordi Via, comissari de l’Economia 

Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona 
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La conferència marc “Rellevància de l’acció 

comunitària als barris: una perspectiva multi-actor 

dels agents implicats”, va anar a càrrec del Sr. Óscar 

Rebollo, Professor de Sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, investigador de l’Institut de 

Govern i Polítiques Públiques (IGOP). 

La Taula Rodona “L’acció social i comunitària des de les 

entitats als barris”, va comptar amb la Sra. Anna 

Tomàs, de la Fundació Els Tres Turons, el Sr. Òscar 

Esteban, de la Fundació Tot Raval, la Sra. Judit Font, de 

l’Ateneu 9 Barris i el Sr. Jordi Ribas, de Guinardó Vol 

Espais i va estar moderada per la Sra. Montse 

Fernández, de l’Observatori del Tercer Sector. 

La Sra. Anna Fernández, de la Xarxa d’Economia 

Solidària i la Sra. Montse Tohà, d’IReS van mantenir un 

diàleg sobre “Impacte socioeconòmic i de drets de 

l’acció comunitària als barris”, moderat pel Sr. Pau 

Vidal, de l’Observatori del Tercer Sector. 

I després de mantenir un debat obert amb les persones 

assistents a la jornada es va procedir a realitzar una 

dinàmica participativa, de la que el Sr. Pau Vidal, va 

extreure les conclusions. 

Les reflexions finals i la cloenda de la jornada van anar 

a càrrec del Sr. Jordi Gusi, gerent d’ECAS i la Sra. Laia 

Grabulosa, directora de La Confederació. 

Les conclusions i la relatoria de la Jornada s’han 

incorporat en un quadern disponible a la pàgina web de 

La Confederació. 

 

 

Jornada “Repensem el temps del futur per construir el present. Cap a una gestió 

igualitària dels usos del temps al tercer sector social” organitzada conjuntament per la 

Xarxa DDIPAS i La Confederació, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’objectiu de la jornada era generar un espai de reflexió sobre el nostre imaginari en relació als usos 

del temps al futur i explorar les possibilitats de materialització d'aquests desitjos individuals i 

col·lectius al si de les organitzacions del tercer sector, tot plegat des d’una perspectiva de gènere. 

La presentació va anar a càrrec del Sr. Joan Segarra, president de La Confederació i de la Sra. Sònia 

Fuentes, representant de la Junta Directiva de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció 

Social (DDiPAS). La ponència marc “Usos del temps i perspectiva de gènere, un debat indissoluble”, 

va anar a càrrec d’Elisa Stinus, doctora en polítiques públiques i transformació social i consultora del 

sector públic. 
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Posteriorment, es va fer una dinàmica a càrrec de Pau Vidal, Director de l’Observatori del Tercer 

Sector. I finalment, la Sra. Laia Grabulosa, Directora de La Confederació, i la Sra. Esther Juan, de 

DDiPAS, van ser les encarregades de fer la cloenda de la jornada. 

Les conclusions i la relatoria de la Jornada s’han incorporat en un quadern disponible a la pàgina 

web de La Confederació. 

 

 

 

Al marge de l’organització conjunta d’aquesta jornada sobre usos del temps a les organitzacions del 

sector, l’any 2016 s’han fet diverses reunions amb la xarxa DDIPAS per explorar una via de 

col·laboració estable entre ambdues organitzacions entorn l’eix de treball del Tercer Sector com a 

generador d’ocupació. 

s  
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10. Relacions institucionals amb 

altres plataformes 

representatives 

10.1. AEEISSS 

Durant l’any 2016 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. 

Junta Directiva de l’AEEISSS 

L’Assembla General de l’AEEISSS es va reunir en una ocasió a l’any 2016 i va aprovar la memòria 

d'activitats i el tancament econòmic de l'exercici 2015; així com el pla de treball i el pressupost 

2016). 

A 31 de desembre de 2016, la composició de la Junta Directiva és la següent: 

Presidència Xavier Puig 

La Confederació  

Vicepresidència Pedro J. Ramos  

Asociación de Entidades de Iniciativa Social de Madrid, AEISM 

Secretaria Borja Doval 

Hirekin 

Tresoreria Laia Grabulosa 

La Confederació 

Vocalies Iñigo Vidaurrázaga 

Hirekin 

Jordi Roman 

La Confederació 

Participació en la negociació col·lectiva d’àmbit estatal 

A través de l’AEEISSS, La Confederació ha estat representada en tres convenis sectorials d’àmbit 

estatal que afecten a l’àmbit funcional de part de les nostres entitats: 

 Convenio de Reforma Juvenil y Protección de Menores 

 Convenio marco estatal de Acción e Intervención Social 

 Convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural  
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Les persones de La Confederació que participen directament en l’àmbit negocial en representació de 

l’AEEISSS són en Xavier Puig (Acció social; reforma juvenil i protecció de menors) i en Jordi Roman 

(Lleure). 

Participació en les comissions paritàries sectorials de formació 

Vinculat als àmbits de la negociació col·lectiva en què participa l’AEEISSS com a organització 

empresarial, es forma part també de les comissions paritàries sectorials (CPS) de formació 

vinculades a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (anteriorment, Fundación 

Tripartita): 

 CPS Acción e Intervención Social  

 CPS Reforma Juvenil y Protección de Menores 

 CPS Ocio Educativo y Animación Sociocultural  

Al llarg del 2016 les persones que han assistit a aquestes reunions en representació de l’AEEISSS 

han estat en Xavier Puig i la Laia Grabulosa. 

Participació en un projecte de prevenció de riscos laborals en el sector de lleure educatiu 

i sociocultural 

Com a organització signant del Convenio marco estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural 

l’AEEISSS ha estat participant – junt amb les altres patronals i sindicats signants – de dos projectes 

subvencionats per la Fundación para la Prevención de Riesgos laborales i liderats per CCOO i UGT 

Com a AEEISSS s’ha participat en la comissió de seguiment i avaluació del projecte. La persona que 

ha fet seguiment d’aquests projectes en representació de l’AEEISSS ha estat la Laia Grabulosa. 

10.2. Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

Durant l’any 2016 s’ha produït una reunió de la comissió de coordinació entre la Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació. 

La composició de la comissió durant el 2016 va ser la següent: 

Per part de La Taula Oriol Illa, President (MLP) 

Jesús Delgado, Vocal (Fundació Pere Tarrés) 

Toni Codina, Director 

Per part de La Confederació  Joan Segarra, President (Cooperatives d’Iniciativa Social) 

Joan Muntané, Vicepresident (FEDAIA) 

Xavier Puig, Vocal (ECAS) 

Laia Grabulosa, Directora 

 

Els mesos de maig i juny de 2016 es va estar treballant conjuntament amb la Taula en el Pla de 

Suport al Tercer Sector Social de Catalunya, si bé finalment no es va arribar a un acord per la 

incorporació de La Confederació en el mateix. 
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10.3. Procés d’articulació de l’Economia Social de Catalunya 

Durant l’any 2016 s’ha avançat significativament en el procés d’articulació de l’Economia Social de 

Catalunya i La Confederació hi ha tingut un paper clau, junt amb les següents organitzacions: 

 Confederació de Cooperatives de Catalunya 

 Federació de Mutualitats de Catalunya 

 La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 

 Xarxa d’Economia Solidària (XES) 

 ns de l’associacionisme cultural 

Junts, ens proposem crear una organització de quart nivell d’àmbit català que agrupi, 

fonamentalment, a les plataformes de màxim nivell de representació de les diferents famílies de 

l’Economia Social de Catalunya que aglutinin, majoritàriament, entitats que s’adeqüin als criteris 

establerts en el Llibre Blanc de l'Economia Social de Catalunya. 

Durant l’any 2016 s’ha elaborat un document marc consensuat per totes les parts implicades i s’ha 

treballat en els estatuts i model de governança de l’organització que conjuntament ens hem proposat 

constituir.  Ple què fa a les finalitats d’aquesta futura organització representativa de l’economia 

Social de Catalunya, se n’estableixen quatre: 

1. Visualització de l’Economia Social sumant a l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que 

posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat en lloc del capital. 

2. Projecció dels valors propis de l’Economia Social i generació de discurs col·lectiu cap a la 

societat catalana. 

3. Incidència política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos 

de l’Economia Social.  

4. Promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i 

organitzacions de l’Economia Social a Catalunya. 
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11. Tancament econòmic de 

l’exercici 2016  
 

 

 

 

Els comptes anuals de l’exercici 2016 han estat degudament auditats per VirAudit. Un cop aprovat 

el tancament per part de l’Assemblea l’informe estarà disponible a la pàgina web de La Confederació. 

 

Compte explotació 

DESPESES 2015 2016

Despeses generals 31.024,30 €                     35.173,73 €                     

Personal La Confederació 63.965,84 €                     72.961,32 €                     

Comissió Formació 100.887,11 €                   -  €                               

Comissió SAD 3,66 €                             -  €                               

Comissió Acció Social -  €                               -  €                               

Comissió Lleure 1.185,80 €                       586,91 €                          

Comissió Escoles Bressol -  €                               -  €                               

TOTAL DESPESES 197.066,71 €                 108.721,96 €                 

INGRESSOS 2015 2016

Quotes socis 74.754,65 €                     77.123,42 €                     

Quotes Comissió Lleure 1.242,35 €                       606,17 €                          

Quotes Comissió SAD 79,26 €                           75,49 €                           

Quotes Comissió Acció Social -  €                               -  €                               

Quotes Comissió Escoles Bressol -  €                               -  €                               

Subvenció Formació 94.240,00 €                     -  €                               

Reintegrament Subvenció Formació -  €                               -  €                               

Quota entitats gestores Formació 10.879,40 €                     -  €                               

Secretaria tècnica (AEEISSS) -  €                               -  €                               

Altres subvencions, convenis, contractes AAPP 26.388,00 €                     34.082,99 €                     

Ingressos financers 5,38 €                             6,41 €                             

Altres ingressos 420,16 €                          60,00 €                           

TOTAL INGRESSOS 208.009,20 €                 111.954,48 €                 

RESULTAT 10.942,49 €                   3.232,52 €                     

Balanç de situació 

Actiu 2015 2016

Actiu no corrent 7.177,35 €                     10.255,58 €                   

Actiu corrent 61.375,95 €                   272.737,36 €                 

Deutors 27.924,64 €                     250.607,52 €                   

Efectiu i altres actius líquids equivalents 33.451,31 €                     22.124,95 €                     

TOTAL ACTIU 68.553,30 €                   282.992,94 €                 

Passiu 2015 2016

Patrimoni net 45.890,54 €                   272.154,26 €                 

Passiu corrent 22.662,76 €                   10.838,68 €                   

Deutes a curt termini 45,12 €                           -  €                               

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 19.418,66 €                     8.361,37 €                       

Periodificacions a curt termini 3.198,98 €                       2.477,31 €                       

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 68.553,30 €                   282.992,94 €                 
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Estructura d’ingressos 2016 

 

 

Estructura de despeses 2016 
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