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1.  ENTITATS ASSOCIADES 

 

A 31 de desembre de 2015, formen part de La Confederació 17 organitzacions sòcies i 3 
adherides. Entre totes elles agrupen prop de 1.200 entitats i 45.000 professionals que, des d’una 
voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple 
el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la 
intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la 
discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç entre d’altres. 

 

         Asteroide B-612 

L’Associació Asteroide B-612 neix l’any 1983 per tal de   
defensar els drets dels infants i adolescents del nostre país. Poc 
a poc, entenem que resulta necessari proporcionar a aquests 
infants una segona oportunitat, una alternativa a la seva 
institucionalització, i treballem, des de ja fa més de 25 anys per 
intentar que puguin gaudir d’una nova vida, molt més digna, 
que la que els ha tocat viure, sense tenir-hi cap responsabilitat. 
Actualment Asteroide B-162 gestiona 2 centres d’acollida de 30 
places cada un i un centre residencial de 25 places. 

                                   
 

         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. 

   
  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. 
 
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. 
 



Memòria d’activitats La Confederació 2015                   

 

5 

 
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.  

 
 
 

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.  
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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. La Fundació 
Pere Tarrés està avalada per l’auditoria de comptes anuals, 
certificacions de qualitat i per l’informe de transparència i bones 
pràctiques de la Fundación Lealtad. 
 
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.  
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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.     
 
 
     
DINCAT Associació Empresarial 
Dincat Associació empresarial forma part del grup Dincat que el 
formen entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de 
la discapacitat intel·lectual, amb una triple perspectiva de 
servei: a les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual, les 
seves famílies i la seva vida en la comunitat ; a l’activitat, 
social i associativa, de les entitats que donen suport a les 
persones amb discapacitat intel·lectual, a més de prestar-les 
serveis en diferents àmbits ; i a l’activitat econòmica de les 
entitats sòcies i a l’impuls de l’economia social. Dincat 
Associació Empresarial s’encarrega de la negociació de convenis 
col·lectius, el diàleg amb els agents socials i la reflexió sobre 
les condicions dels centres i serveis que es presten des de les 
entitats. 

DINCAT  és organització adherida a La Confederació 
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Consorci de Salut i Social de Catalunya - Associació 
Patronal 
L'Associació Patronal CAPSS 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. 
 

CAPSS  és organització adherida a La Confederació 

 
 
Agrupació Catalana de Centres de Profunds - ACCP 
Constituïda l'any 1995, es la patronal del Sector d’Atenció a les 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual, en l’àmbit de 
l’habitatge. 

ACCP és organització adherida a La Confederació 

 

 

El darrer trimestre de 2015 va causar baixa voluntària l’Associació Atalanta per la Protecció del 
Menor. 
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2.  JUNTA DIRECTIVA I EQUIP TÈCNIC 

El 6 de maig de 2015 s’ha produït renovació de la Junta Directiva de La Confederació per 
finalització de mandat segons el què estableixen els Estatuts en el seu article 18. Després d’una 
etapa amb Xavier Puig al capdavant en representació d’ECAS, Joan Segarra assumeix la 
Presidència de La Confederació en representació de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

La Junta Directiva de La Confederació a 31 de desembre de 2015 està composada per 11 
membres: la Presidència, dues Vicepresidències, la Secretaria, la Tresoreria, i 6 vocalies.  

Presidència Joan Segarra 
Cooperatives d’Iniciativa Social (FCTC) 

Vicepresidències Carmen Rico 
Creu Roja Catalunya 

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

(FEDAIA) 

Secretaria Inés Giralt 
Moviment Laic i Progressista 

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) 

 
Durant el 2015, la Junta Directiva s’ha reunit en sessió ordinària en 10 ocasions. Dos d’aquestes 
reunions van  ser  ampliades,  amb  la  participació  dels  Presidents de les comissions sectorials 
de La Confederació. 

En el marc de l’estratègia de participació en els òrgans de govern de La Confederació impulsada 
per la Junta Directiva, des del mes de novembre de 2015 es conviden a totes les entitats sòcies, 
que no formen part de la Junta Directiva, a participar en les reunions mensuals de Junta.  
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En cada reunió hi assistirà una organització sòcia que tindrà l’oportunitat de fer una intervenció 
per exposar la seva visió de La Confederació així com les seves necessitats i preocupacions 
derivades de l’activitat que desenvolupa. L’objectiu és oferir a l’associat un espai de relació 
personalitzat amb l’òrgan de Govern de La Confederació i, alhora, fer-lo partícip de les activitats i 
dinàmiques internes, sovint poc visibles. 

Així doncs en el mes de novembre va participar DINCAT Associació Empresarial i van assistir el 
seu president, el Ramon Vives i la Sara Pérez, gerent de l’entitat. 

I en el mes de desembre va participar la Fundació Escolta Josep Carol i va assistir el David Pérez, 
el seu director. 

El 2015, l’equip tècnic de La Confederació ha estat el següent: 

Direcció Tècnica Laia Grabulosa 

Secretaria Administrativa  Mónica Rubio  

 
Al setembre del 2015 s’ha ampliat la jornada de la secretaria tècnica de La Confederació, que fins 
aleshores havia estat una jornada parcial de 30 hores, a les 37,5 hores amb l’objectiu de dotar 
de una major cobertura administrativa a l’estructura tècnica de l’organització.  
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3.  L’ASSEMBLEA GENERAL 2015 

 

L’any 2015 l’Assemblea General de socis s’ha reunit en una ocasió, en sessió ordinària i 
posteriorment, el mateix dia, en sessió extraordinària per procedir a la renovació de la Junta 
Directiva.  

L’Assemblea General Ordinària i l’Extraordinària es van celebrar el 6 de maig de 2015 i van 
assistir-hi 16 de les 18 entitats sòcies de ple dret de La Confederació.   

En la reunió de l’Assemblea General Ordinària, es va aprovar per unanimitat la memòria 
d’activitats i el tancament econòmic de l’exercici 2014; així com el pla de treball i pressupost per 
al 2015. 

Posteriorment, en la reunió de l’Assemblea General Extraordinària es va procedir a la renovació 
de la Junta Directiva per finalització de mandat, quedant aprovada per unanimitat la candidatura 
encapçalada pel Joan Segarra, en representació de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya (Cooperatives d’Iniciativa Social), que va assumir el 
càrrec de President de La Confederació per als propers 4 anys. 
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En Joan Segarra s’incorporà al lloc que des de l’any 2006 ocupava el Xavier Puig, en 
representació d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció  Social), el qual segueix formant part del nou 
equip de govern amb una vocalia. 

En Xavier Puig, com a President sortint, va agrair la contribució de totes i cadascuna de les 
organitzacions sòcies al projecte col·lectiu i de sector que representa La Confederació, i molt en 
especial als membres de La Junta Directiva que, amb la seva implicació, han fet possible 
l’organització que té avui en dia La Confederació. 

En Joan Segarra, en nom propi i del conjunt dels associats, va reconèixer i valorar la dedicació 
del Xavier a l’organització, així com la seva significativa contribució a la construcció del Tercer 
Sector Social a Catalunya. I va manifestar la voluntat d’iniciar una nova etapa que permeti donar 
continuïtat i reforçar l’acció de La Confederació, contribuint encara més i millor a l’articulació del 
sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones, a la millora de la qualitat de vida dels 
col·lectius més fràgils, i al reconeixement del Tercer Sector Social com a sector estratègic de 
país. 
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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, està present en les meses de 
negociació dels següents convenis: 

Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural 

 

• III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu 
i sociocultural de Catalunya  

Signat el dia 10 de març de 2015. 

Sector dels Serveis d’Atenció 

Domiciliària  

 

• IV Conveni Col·lectiu d'Empreses 
d'Atenció Domiciliària de Catalunya 

Vigent fins 2018. 

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 

En negociació durant l’any 2015 

Sector de la discapacitat i educació 

especial 

 

• Conveni Col·lectiu de treball del sector 
d’escoles d’educació especial de 
Catalunya 

Vigent fins a finals del 2014. Actualment 

en ultraactivitat. 

• Conveni de tallers per a discapacitat 
intel·lectual o trastorn mental de 
Catalunya 

A l’octubre del 2014 es va signar una 

pròrroga d’ultraactivitat fins el 31 de 

març de 2015. Actualment vigent. 

• Conveni d’associacions per a centres de 
formació, rehabilitació, orientació, 
valoració, autonomia personal, protecció i 
atenció a discapacitats. 

Signat el mes de març de 2014 per als 

anys 2013-2016. 

Sector del Desenvolupament Infantil i 

l’Atenció Precoç 

 

• Conveni Col·lectiu de treball d'àmbit de 
Catalunya per als centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç  

En negociació durant l’any 2015 
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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 2015 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 2015, La Confederació ha estat present  i ha participat activament en els següents espais:  

• Plenari del Consell General de Serveis Socials (CGSS), Departament de Benestar 
Social i Família (Generalitat de Catalunya) 

El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de serveis 
socials 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 2015 el Plenari del Consell s’ha reunit en una ocasió i hi ha participat el Xavier 
Puig, 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 2015 la Comissió s’ha reunit en dues ocasions: una presencial, en la què va 
assistir-hi en Xavier Puig en representació de La Confederació; i una 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 2015 el Consell s’ha reunit en una ocasió 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 2015 el Comitè s’ha reunit en cinc 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 

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 2015 la comissió s’ha reunit en una ocasió i hi ha participat el Joan Segarra, com 
a President de La Confederació. 

• Comissió Mixta de Contractació Responsable, Ajuntament de Barcelona  

És un espai de treball impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
entorn les clàusules socials i la millora de la contractació pública municipal. 

Si bé la comissió es va constituir amb l'objectiu principal d’incorporar clàusules socials per al 
foment de l’ocupació de persones que pateixen situació d'especial vulnerabilitat, ja durant el 
2014 es va consolidar l’abordatge del tema de la millora de la contractació pública de serveis 
d’atenció a les persones, en els termes que es venien reclamant des de La Confederació 
(preponderància dels criteris subjectes a un judici de valor, limitació de les baixes temeràries, 
etc.). Durant l’any 2015 la comissió s’ha reunit en una ocasió i hi ha participat en 
representació de La Confederació la Laia Grabulosa.   

• 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 2015 el Grup s’ha reunit tres cops i han participat en representació de La 
Confederació la Laia Grabulosa en les tres ocasions i en una d’elles també hi va assistir el Joan 
Segarra. 

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 2015 han estat la millora del model de concertació i contractació pública de 
serveis d’atenció a les persones així com la millora del finançament i la sostenibilitat del sistema 
de serveis socials i 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 

Aquest 2015 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.  

Vegeu tot el detall de les actuacions realitzades durant l’any 2015 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 2015 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 
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Grups de treball 
transversals 

• Grup de Treball de Concertació i Contractació de Serveis d’Atenció 
a les Persones 

• Grup de Treball d’Ocupació i Gestió de Recursos Humans al Tercer 
Sector Social 

• Grup de Treball d’Igualtat a les entitats del Tercer Sector Social  

 

Vegeu tot el detall sobre els espais de participació interna 2015 al punt 5 de la Memòria. 

 

4.7. Comunicació   

Aquest any 2015, i més enllà de la comunicació informal que es manté de forma constant amb 
tots els associats,  s’ha treballat per enfortir les eines de comunicació de La Confederació. 

Les eines de comunicació 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 hem enviat 10 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. 

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 2015 s’han 
enviat 10 butlletins electrònics. 
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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 2015 s’ha treballat en la millora de l’estructura 
de continguts i disseny de la web, així com per donar 
compliment a la Llei de la Transparència. Igualment, s’ha 
afegit l’opció de subscripció al butlletí electrònic des de 
la pàgina web de La Confederació, obrint-lo així a 
tothom que pugui estar-hi interessat, més enllà de les 
entitats sòcies. 

 Presència en xarxes socials 
 Twitter: @LaConfederacio 

 

Durant el 2015 hem aconseguit incrementar la presència 
de La Confederació al Twitter amb un augment del 36% 
de seguidors (740 ). 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Memòria d’activitats La Confederació 2015                   

 

19 

4.8. Recerca : consolidació del Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de 
Catalunya 

El Baròmetre 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 d’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 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 2015 s’han assolit 2 fites clau en aquesta qüestió:  

• La presentació pública dels resultats de la 1a edició del Baròmetre el 28 d’abril 
de 2015. 

• La consolidació de la iniciativa amb la posada en marxa de la 2a edició del 
Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya. 

Presentació pública dels resultats de la 1a Edició del Baròmetre de l’Ocupació 

La presentació dels resultats de la 1a Edició del Baròmetre va tenir lloc el dia 28 d’abril de 2015, 
en un acte a l’auditori del Museu Marítim de Barcelona. 

Van presidir l’acte el Sr. Xavier López, Director General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom, Departament d’Empresa i Ocupació; i el Sr. Xavier Puig, President de La Confederació. 

La Laia Grabulosa, Directora de La Confederació i en Pau Vidal, Director de l’Observatori del 
Tercer Sector van presentar-ne els principals resultats i seguidament, va tenir lloc una taula 
rodona per reflexionar sobre els reptes del Tercer Sector Social en l’àmbit de l’ocupació. 

Moderada pel Sr. Joan Segarra, Vicepresident de La Confederació, van intervenir-hi una 
representació d’entitats del sector, aportant cadascun d’ells la seva visió sobre la qüestió:  

Sr. Josep Serrano, Gerent de la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents 
Sra. Gemma García, Directora tècnica de Delta SCCL 
Sra. Paulina Rodríguez, Directora de Recursos Humans de Creu Roja de Catalunya 
Sr. Javier Martínez, Director General d’INTRESS 
Sra. Lola de la Fuente, Directora General de l’Associació Esclat 
Sra. Marta Montoya, Directora del CRAE Kairós, Cooperativa Eduvic 
Sr. Jordi Román, Cap de Recursos Humans de Fundesplai 
Sra. Anna Sánchez, Cap de Recursos Humans de Càritas Diocesana de Barcelona. 

Per acabar, va cloure l’acte la Sra. Roser Hernàndez Gurrera, Subdirectora d’Economia Social i 
Cooperatives del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

En l’acte van assistir-hi una setantena de persones entre les quals representants dels sindicats 
CCOO i UGT de Catalunya, PIMEC, la Taula del Tercer Sector de Catalunya i evidentment, 
representants d’entitats sòcies de La Confederació. 
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Consolidació de la iniciativa: posada en marxa de la 2a edició del Baròmetre  

La posada en marxa de la 2a edició del Baròmetre 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 la 1a Edició, aquesta ha estat possible gràcies al suport de la Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, i la col.laboració en l’execució tècnica de l’Observatori del Tercer 
Sector. 
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Els objectius de la segona edició del Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de 
Catalunya han estat: 

• 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 el Baròmetre 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 segona edició del Baròmetre de l’Ocupació es va desenvolupar durant els 
mesos d’octubre i novembre de 2015 i al finalitzar s’estava en procés d’anàlisi de les dades 
recollides. Per l’execució de la segona edició del Baròmetre s’ha comptat amb un comitè executiu 
format per les següents persones: 

 

Comitè executiu del Baròmetre 
de l’Ocupació del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

Joan Segarra, La Confederació 

Josep Serrano, La Confederació 

Laia Grabulosa, La Confederació 

Pau Vidal, Observatori del Tercer Sector 

Martí Oliver, Observatori del Tercer Sector 

Montserrat Fernández, Observatori del Tercer Sector 
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5.  COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 2015 

 
5.1. Comissió de Lleure Educatiu i Sociocultural 

 

Presidència de la comissió  Jordi Roman 
Fundesplai 

Membres participants 

 

Jesús Fortuño 
Associació Esport3 

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

Pere-Joan Giralt 
Fundació Pere Tarrés 

Nasi Muncunill 
El Cae, Formació i Serveis Socioculturals 

David Pérez 
Fundació Escolta Josep Carol 

Joan Segarra  
Cooperatives d’Iniciativa Social 

 
Al llarg de l’any 2015 s’han realitzat 3 reunions de la Comissió de Lleure i una de la Comissió 
Tècnica. 

Negociació i signatura del III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i 
Sociocultural de Catalunya 
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L’any 2015 s’ha assolit una fita clau: després d’anys de negociació, el dia 10 de març de 2015 es 
va signar el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.  

Les organitzacions signants del conveni són, per la part empresarial: La Confederació, Patronal 
del Tercer Sector Social de Catalunya, l’ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure i la 
Cultura) i l’ACCAC (Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya); i per la part sindical: 
les Federacions d’Educació i Serveis a la Ciutadania de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(FE-CCOO i FSC-CCOO) i la Federació de Servies de la Unió General de Treballadors de Catalunya 
(FeS UGT). 

La seva publicació es va fer efectiva a través del DOGC Núm. 6910 (10 de juliol de 2015) 
mitjançant RESOLUCIÓ EMO/1528/2015, de 25 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per 
als anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003). 

Constitució de les comissions paritàries vinculades al III Conveni Col·lectiu del Sector 
del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya 

El 5 de novembre de 2015 es van constituir les 3 comissions paritàries vinculades al nou conveni 
col·lectiu, i en les quals La Confederació hi té representació com a entitat signant: 

• Comissió paritària d’interpretació del conveni 
• Comissió Paritària de Salut Laboral 
• Comissió Paritària de Formació 

Sessió informativa sobre el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i 
Sociocultural de Catalunya 

Arran de la signatura i aplicació del nou conveni col·lectiu, la comissió de Lleure va promoure 
l’organització  el dia 18 de març de 2015 d’una sessió informativa sobre les principals novetats 
del conveni dirigida a les entitats sòcies de La Confederació. 

La sessió va anar a càrrec del Jordi Román, President de la Comissió de Lleure de La 
Confederació, va tenir lloc a la seu de La Confederació i van assistir-hi al voltant d’unes 25 
persones. 

Sessió de treball sobre l’aplicació del III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure 
Educatiu i Sociocultural de Catalunya 
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Després d’uns mesos de l’entrada en vigor del nou conveni col·lectiu, la comissió de Lleure va 
promoure també una sessió de treball específica per poder compartir i resoldre dubtes d’aplicació 
de les entitats sòcies de La Confederació. 

La sessió va tenir lloc a les dependències del carrer Carolines de la Fundació Pere Tarrés, va estar 
conduïda pel Jordi Román, President de la Comissió de Lleure de La Confederació, i va comptar 
amb una vintena de participants, principalment responsables de gestió de recursos humans. 

Subcomissió tècnica de Lleure 

L’any 2015 la comissió de lleure ha promogut una subcomissió tècnica sobre gestió de recursos 
humans en entitats d’aquest sector d’activitat. 

Aquesta subcomissió s’ha reunit en dues ocasions el 2015, amb la participació activa de les 
següents entitats i persones: Jordi Roman i Eduardo Izquierdo, de Fundesplai; Pere-Joan Giralt i 
Marina Picazo, de Fundació Pere Tarrés; Ana Cortés, de Fundació Escolta Josep Carol; Cesca 
Riera, d’Esport 3; i Laura Soler, d’El Cae. 

Altres temes tractats des de la Comissió de Lleure 

L’any 2015 la comissió de Lleure ha fet també seguiment del nou model de licitació de menjadors 
escolars promogut pel Departament d’Ensenyament en diverses delegacions territorials: l’Acord 
Marc. Es tracta d’una fórmula de contractació que agrupa centres, estableix un model de 
valoració tècnica prèvia de les empreses per certificar la seva capacitat de prestar el servei i que 
les adjudica posteriorment a cadascuna de les escoles després de puntuar les ofertes 
econòmiques. L'Acord marc té per objectiu doncs, seleccionar les empreses que prestaran el 
servei de menjador a determinats centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament i 
fixar les condicions generals d'adjudicació i d'execució dels posteriors contractes derivats de 
l'Acord Marc. 

Aquest nou model ha generat preocupació en part del sector i des de la comissió s’ha compartit 
informació i s’han anat seguint els esdeveniments vinculats a partir de la relació amb l’ACELLEC 
que n’ha impugnat els plecs.  

 
5.2. Comissió d’Acció Social 

 

Presidència de la comissió  Joan Muntané 
FEDAIA 

Membres participants Anna Sánchez 
Càritas Diocesana de Barcelona 

Carme Ruiz 
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) 
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Al llarg de l’any 2015 la Comissió d’Acció Social s’ha reunit en 2 ocasions.  

Procés de negociació del conveni Col·lectiu d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i 
d’altres en situació risc per als anys 2010, 2011 i 2012. 

Durant l’any 2015 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. Després de consultar 
les respectives bases,  el mes d’abril de 2015 el procés va quedar aturat temporalment degut a 
la impossibilitat d’avançar en la superació de les línies vermelles que cada part havia determinat i 
que consistien bàsicament en 3 elements clau: els salaris, els dies de lliure disposició i l’ad 
personam. 

Al llarg de l’any s’han realitzat: 

• 2 reunions de la part empresarial (La Confederació i AESAP) 
• 3 reunions amb els sindicats 
• 1 reunió de la Comissió Paritària  

 
El juliol de 2015 AESAP anuncia la seva dissolució i en aquest sentit, una part de les trobades 
amb els sindicats és per recompondre la mesa negociadors, amb La Confederació com a única 
organització empresarial representativa del sector. 

 

Pacte per a la Infància a Catalunya 

El 29 de juliol de 2015 es va reunir la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància a 
Catalunya, al Palau de Pedralbes, que va ser presidida per la consellera de Benestar Social i 
Família, la senyora Neus Munté. 

En aquesta comissió es va valorar el procés de desplegament del Pla i la nova governança en 
matèria de polítiques d’infància. Es va presentar, també, el reglament de la Taula Nacional de la 
Infància, els Plans de Treball dels grups de treball de la Taula Nacional i es va informar de la 
constitució de les Taules Territorials d’Infància. 

Es va informar de la recent aprovació per part del Govern del Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència 2015-2018. El Pla desplega el Pacte per a la Infància en el quadrienni, pel qual fixa 
el full de ruta mitjançant el document Enfocament estratègic (aprovat l’any passat) i, anualment, 
la planificació anual dels departaments de la Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i 
adolescència.  

Per últim, es va presentar l’Estudi sobre l’estat de situació de la infància i l’adolescència a 
Catalunya, 2014. 

A aquesta reunió va assistir-hi el Joan Segarra, com a President de La Confederació. 
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5.3. Comissió de Serveis d’Atenció Domiciliària 

 

Presidència de la comissió  Mònica Vàzquez 
Cooperatives d’Iniciativa Social 

Membres participants Vanessa Gutiérrez i Meritxell Rodríguez 
ECAS, en representació d’ABD. 

 

Al llarg de l’any 2015 s’han realitzat 2 reunions de la Comissió de Serveis d’Atenció Domiciliària. 

Constitució de les comissions paritàries vinculades al IV Conveni Col·lectiu d'Empreses 
d'Atenció Domiciliària de Catalunya. 

Després de la signatura del conveni col·lectiu el dia 19 de desembre de 2014, la seva publicació 
es va fer efectiva al DOGC Núm. 6834 (19 de març de 2015) mitjançant la RESOLUCIÓ 
EMO/485/2015, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IV Conveni 
col·lectiu de treball d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya per als anys 2015 a 2018 
(codi de conveni núm. 79001525011999).  

Un cop publicat, el 12 de juny de 2015 es van constituir les tres comissions paritàries derivades 
del nou conveni en les què La Confederació hi té representació com a organització signant: 

• Comissió paritària d’interpretació del conveni 
• Comissió Paritària de Salut Laboral 
• Comissió Paritària d’Igualtat 

Les persones de La Confederació que assisteixen a les comissions paritàries en nom de La 
Confederació són: la Laia Grabulosa, la Mónica Vàzquez (Cooperatives d’Iniciativa Social) i la Laia 
Bonastra (Cooperatives d’Iniciativa Social). 

Al llarg del 2015, i a banda de la respectiva constitució, aquestes comissions s’han reunit en 1 
ocasió. 

Conveni de col.laboració 2015 amb la Diputació de Barcelona 

En el marc del conveni de col.laboració entre La Confederació i la Diputació de Barcelona, aquest 
any 2015 s’han impulsat dues iniciatives relacionades directament amb el sector de serveis 
d’atenció domiciliària: 

• Preguntes freqüents sobre el Conveni Col·lectiu del SAD i l’impacte en la gestió dels 
Serveis d’Atenció Domiciliària. 
 
Aquest projecte s’ha desenvolupat des de la comissió del SAD de La Confederació amb les 
aportacions de les entitats participants, en concret de: Mònica Vàzquez (Suara – 
Cooperatives d’Iniciativa Social), i Vanessa Gutiérrez i Meritxell Rodríguez (ABD – ECAS). En 
les sessions de treball hi ha participat també en Josep Serrano de FEATE. 
 

• Serveis d’Atenció Domiciliària: mapa de perfils i titulacions requerides. 
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5.4. Comissió d’Escoles Bressol 

Presidència de la comissió  Mònica Vàzquez 
Cooperatives d’Iniciativa Social 

Membres participants Joan Segarra 
Cooperatives d’Iniciativa Social 

Xavier Puig 
ECAS 

Inés Giralt 
Moviment Laic i Progressista 

José Antonio Ruiz 
Fundesplai 

Arnau Vilardell / Veronica Bautista 
Fundació Pere Tarrés 

 

Al llarg de l’any 2015 s’han realitzat 2 reunions de la Comissió d’Escoles Bressol, que s’ha 
mantingut activa amb la voluntat de seguir incidint en la millora del finançament d’aquest àmbit 
d’activitat i en la defensa del model d’educació dels 0-3 anys. 

En aquest marc, s’han fet les següents reunions amb interlocutors polítics: 

 

Departament d’Ensenyament, 
Direcció General de Centres 
Públics, Sr. Antoni Llobet i la 
Subdirecció General de 
Suport als Centres Públics, 
Sra. Laura Colominas 

16 de gener de 2015 Van assistir-hi en 
representació de La 
Confederació el Joan Segarra, 
l’Elisenda Xifre, la Inés Giralt 
i la Laia Grabulosa 

Grup Parlamentari ERC, Sra. 
Anna Simó 

28 de gener de 2015 Van assistir-hi en 
representació de La 
Confederació el Joan Segarra, 
l’Elisenda Xifre i la Laia 
Grabulosa 

 

Departament d’Ensenyament, 
Direcció General de Centres 
Públics, Sr. Antoni Llobet i la 
Subdirecció General de 
Suport als Centres Públics, 
Sra. Laura Colominas 

25 de juny de 2015 Van assistir-hi en 
representació de La 
Confederació el Joan Segarra, 
el Xavier Puig i la Laia 
Grabulosa 
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Departament d’Ensenyament, 
Subdirecció General de 
Suport als Centres Públics, 
Sra. Laura Colominas i la Cap 
del Servei de Règim 
Econòmic i Administratiu, la 
Sra. Rosa M. Vallejo 

16 de novembre de 2015 Van assistir-hi en 
representació de La 
Confederació la Mònica 
Vázquez i la Laia Grabulosa 

 

Al marge de la tasca d’interlocució política, durant l’any 2015 s’ha col·laborat amb un estudi 
promogut des de la Fundació Jaume Bofill sobre el model educatiu de 0a 3 anys a Catalunya. En 
concret, es va aprofitar l’espai de la comissió fer una trobada amb l’investigador Jaume Blasco 
amb l’objectiu de poder conèixer la visió de les entitats no lucratives que gestiones escoles 
bressol municipals. 

Igualment, al mes d’abril de 2015 es va tenir un primer contacte amb la Coordinadora Catalana 
d’Escoles Bressol, organització representant d’escoles bressol privades d’iniciativa social.  

 

5.5. Comissió de Gent Gran 

Presidència de la comissió  Josep Serrano 
FEATE 

Membres participants Jesús Fortuño 

Esport 3 

Inés Giralt 

MLP – Encís Cooperativa 

Maria José Guarino 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Joan Segarra 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Sara Pérez 

DINCAT 

Susanna Vert 

DINCAT 

Assumpció Ros 

FEATE 

 

Al llarg de l’any 2015, 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 

L’any 2015,  la Comissió de Formació de La Confederació ha mantingut actives les dues 
subcomissions: la Comissió Tècnica, encarregada de la coordinació i gestió dels plans de formació 
d’oferta de La Confederació subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya; i 
la Comissió Estratègica, encarregada d’abordar temes vinculats amb la formació des d’una 
perspectiva política i estratègica i per tant, ampliada al conjunt d’entitats sòcies de La 
Confederació, independentment de si gestionen directament formació o no. 

Però aquest any 2015 s’ha produït un punt d’inflexió que ha forçat a replantejar el rol de La 
Confederació en l’àmbit de la formació: aprovació del  Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, 

para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 
(BOE, 23 de març de 2015). Aquest nou marc legal canvia el model de gestió de la formació i, 
entre d’altres qüestions de calat, determina que a partir d’ara els sindicats i les patronals no 
podran accedir als fons de formació i que seran els mateixos centres de formació els que podran 
accedir a aquests fons.  

Per tant, el pla de formació d’oferta del 2014 - executat durant el 2015 – ha estat el darrer que 
hem gestionat de la manera que ho veníem fent fins ara (La Confederació com a entitat 
sol·licitant i les escoles de formació com a executores de les accions formatives del pla).   

Comissió Tècnica de Formació  

Presidència de la comissió  Meritxell Pascual 
Fundesplai 

Membres  Marta Alfonsea, Sònia Fuentes 
Fundació Escolta Josep Carol 

Eulàlia Gorga, Laura Baseiria 
Entitats Catalanes d’ Acció Social –Associació CEPS 

Sergi Contreras 
MLP – Escola Lliure El Sol 

Núria Cortés 
Drecera 

Sonia Fajardo, Maria Elias, Marta Vendrell  
Fundació Pere Tarrés 

Oriol Mestre 
Fundesplai 

Rosa Porquet 
El CAE 

 

Al llarg de l’any 2015 s’han realitzat 4 reunions de la comissió tècnica de formació, vinculades 
totes elles a la coordinació de l’execució del Contracte Programa 2014 de formació subvencionat 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CS20140012). 

La coordinació tècnica del pla l’ha assumida Fundesplai (Centre d’Estudis de l’Esplai) a través de 
la Meritxell Pasqual i l’Oriol Mestre. 
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Pla de Formació executat el 2015 

El setembre de 2014 es va presentar la sol·licitud de subvenció per a les accions de formació dels 
contractes programa de l’any 2014-2015. El desembre de 2014 va arribar l’aprovació inicial per 
un import de 94.280,01€ (codi referència del programa CS20140012) . 

Aquest contracte programa s’ha executat el 2015, fins el mes d’octubre. 

S’ha executat el 99,96% del contracte programa. En total 28 grups formatius corresponents a 21 
accions formatives diferents, amb un total de 413 alumnes i 1160 hores de formació realitzades. 
La subvenció executada ha estat de 94.240,00€. 

Les tasques de justificació i certificació del contracte programa s’han realitzat durant els mesos 
d’octubre a desembre de 2015. 

Dades generals 

Nombre de cursos impartits 28 

Nombre d’accions formatives 21 

Nombre d’alumnes  413 

Nombre d’hores de formació realitzades  1160 

 

Dades sociològiques dels alumnes  

1. Edat mitjana 34 

2.  Sexe 

1. Dona 80% 

2. Home 20% 

3. Titulació actual 

1. Sense titulació 1% 

2. ESO/Graduat/da escolar 10% 

3. Batxillerat 8% 

4. Tècnic/a FP grau mitjà/FPI 8% 

5. Tècnic/a FP grau superior/FPII 20% 

6. Diplomat/da (E. Universitari 1r. cicle) 29% 

7. Llicenciat/da (E. Universitari 2n. cicle) 24% 

8. Doctor/a (E. Universitari 3r. cicle) 0% 

9. Títol de doctor/a 0% 

10. Una altra titulació 0% 

4. Situació laboral 

1. Aturat/da 28% 

2. Treballador/a compte pròpia 5% 

3. Treballador/a per compte d’altri (públic/privat) 67% 
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5. Com vau conèixer l'existència del curs? 

1. Servei d'Ocupació de Catalunya 13% 

2. Itinerari formatiu 2% 

3. A través de la meva empresa 47% 

4. Organització empresarial o sindical 3% 

5. Mitjans comunicació: premsa, ràdio, internet, tv … 8% 

6. Altres 27% 

6. Categoria professional (només ocupats) 

1. Directiu/va 2% 

2. Comandament intermedi 3% 

3. Tècnic/a 28% 

4. Treballador/a qualificat/da 58% 

5. Treballador/a amb baixa qualificació 9% 

6. Una altra categoria 0% 

7. Horari del curs (només ocupats) 

1. Dins de la jornada laboral 48% 

2. Fora de la jornada laboral 45% 

3. Ambdues 7% 

8. Treballador de PIME (només ocupats) 

1. Empresa d'1 a 9 treballadors/es 12% 

2. Empresa de 10 a 49 treballadors/es 29% 

3. Empresa de 50 a 99 treballadors/es 15% 

4. Empresa de 100 a 250 treballadors/es 28% 

5. Empresa de més de 250 treballadors/es 16% 

Avaluació dels cursos (CP20140012) 

Anàlisi realitzat a partir de 381 qüestionaris contestats (92%) 

[Puntuació mínima 1; màxima 4] 

1. Organització del curs   

1.1 El curs ha estat ben organitzat 3,6 

1.2 El nombre d'alumnes del grup ha estat adequat 3,6 

2. Continguts i metodologia d'impartició   

2.1 Els continguts del curs s'han ajustat al programa 3,5 

2.2 Hi ha hagut una combinació adequada teoria/pràctica 3,6 

3. Durada i horari 

3.1 La durada del curs ha estat suficient 3,3 

3.2 L'horari ha afavorit l'assistència al curs 3,5 
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4. Formadors/es,  tutors/es 

4.1 La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge 3,8 

4.2 Coneixen els temes tractats en profunditat 3,8 

5. Mitjans didàctics (guies, manuals, fitxes...) 

5.1 La documentació i els materials són adequats 3,5 

5.2 Els mitjans didàctics estan actualitzats 3,6 

6. Instal·lacions i mitjans tècnics 

6.1 Les instal·lacions han estat adequades 3,4 

6.2 Els mitjans tècnics han estat adequats 3,5 

8. Mecanismes d’avaluació de l'aprenentatge 

8.1 S'ha disposat de proves d'avaluació 66% 

8.2 El curs em permet obtenir una acreditació 95% 

9. Valoració general del curs 

9.1 Pot contribuir a la incorporació al mercat 3,1 

9.2 M'ha permès adquirir noves habilitats 3,5 

9.3 Ha millorat les meves possibilitats 2,9 

9.4 He ampliat coneixements 3,5 

9.5 Ha afavorit el meu desenvolupament personal 3,6 

10. Grau de satisfacció general amb el curs 

10.1 Grau de satisfacció general amb el curs 3,7 

 

Durant l’any 2015, i vinculat a l’execució del Contracte Programa, el dia 3 de febrer de 2015 es 
va fer a la seu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya la reunió de la comissió 
mixta de seguiment del Pla de Formació sectorial. Van assistir a la reunió la Laia Grabulosa 
(Direcció de La Confederació), la Meritxell Pascual (Fundesplai), l’Oriol Mestre (Fundesplai) i 
l’Eulàlia Gorga (CEPS). Per part del Consorci van assistir la Mònica Agustí i l’Àurea Domínguez. 
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Comissió Estratègica de Formació  

Membres  Meritxell Pascual, Oriol Mestre 
Fundesplai 

Llorenç González, Xavier Puig, Eulàlia Gorga 
Entitats Catalanes d’ Acció Social  

David Pérez, Marta Alfonsea, Sònia Fuentes 
Fundació Escolta Josep Carol  

Eva Bonamusa 
Patronal ECOM 

Sonia Fajardo, Marta Vendrell, Maria Elias 
Fundació Pere Tarrés 

Carmen Rico, Juan Carlos Castaño 
Creu Roja de Catalunya 

Joan Segarra 
Cooperatives d’Iniciativa Social 

Joan Muntané 
FEDAIA i Drecera 

Sergi Contreras, Raimon Goberna 
MLP (Escola Lliure el Sol) 

Rosa Porquet 
EL CAE 

Josep Serrano, Àngels Vilanova, Montserrat Soler 
FEATE 

Sara Pérez, Olga Poyatos 
DINCAT 

Marga Pons 
ACCP 

 
 

La comissió de formació estratègica s’ha reunit en 3 ocasions al llarg del 2015 i els objectius 
assolits han estat els següents: 

• Revisió i actualització dels criteris de distribució dels recursos de formació 
provinents dels plans de formació, en concret: 

 
� Criteris d’accés a la gestió dels plans de formació de La Confederació  
� Criteris de distribució dels fons entre les entitats gestores 
� Criteris d’assignació de fons per a la feina que desenvolupa l’entitat coordinadora i La 

Confederació. 

La comissió de formació va elevar a la Junta Directiva la proposta de revisió i actualització 
dels criteris que va ser aprovada en la reunió de l’1 d’abril de 2015. 
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• Replantejament del rol de La Confederació en l’àmbit de la formació i de les 
funcions de la comissió de formació: 

Davant el nou sistema de regulació de la formació (RDL 4/2015) i tenint en comte que el 
mes d’octubre finalitzava el darrer contracte programa de formació (2014-2015) gestionat a 
través de La Confederació, s’acorda dissoldre la comissió tècnica de formació i convertir la 
comissió estratègica de formació com l’espai de referència on s’abordaran tots els temes 
vinculats a la formació del sector.  

Igualment, es determinen els objectius de la nova comissió de formació: 

� Incidència política sobre el marc regulador de la formació per tal que siguin preses en 
consideració les especificitats del nostre sector així com les seves necessitats formatives; 
i també sobre qualsevol altra tema vinculat que pugui sorgir i que sigui d’interès pels 
associats. 

� Identificació de les necessitats formatives del sector per tal de poder orientar millor la 
tasca d’incidència política 

� Promoció dels centres de formació vinculats a La Confederació i difusió de les accions 
formatives que ofereixen al sector.  

Ja des d’aquesta perspectiva, el mes de novembre de 2015 es té una reunió institucional 
amb la  Directora del Consorci, la Sra. Olga Campmany i el secretari del Consorci, el Sr. 
Josep Maria Diaz. Assisteixen a aquesta reunió el Joan Segarra Joan Segarra , el Xavier Puig  
i la Laia Grabulosa. 
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5.7. Grup de Treball de Concertació i Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les 
Persones 

Aquest any 2015 La Confederació ha consolidat 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 - per avançar com a sector cap a un nou model de col·laboració entre l’administració 
pública i la iniciativa social en la provisió de serveis d’atenció a les persones de responsabilitat 
pública. 

Amb visió transversal de sector, el Grup està obert a la participació de totes les federacions i 
organitzacions sòcies tant de La Confederació com de la Taula.  

Al llarg de l’any 2015 s’han realitzat 5 reunions, havent-hi participat al voltant de 20-25 
persones, en representació de les següents organitzacions del sector: 

Agrupació Catalana de Centres de Profunds, ACCP 

Associació catalana de Llars de Salut Mental 

Consorci de Salut i Social de Catalunya 

Cooperatives d’Iniciativa Social 

Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a Drogodependents de 
Catalunya 

Coordinadora Sinergia Social 

Creu Roja Catalunya 

DINCAT 

ECOM 

Entitats Catalanes d’Acció  Social, ECAS 

Federació Catalana de Drogodependències 

Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre, FEATE 

Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i Adolescència, FEDAIA 

Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, FOCAGG 

Fundació Escolta Josep Carol 

Fundació Pere Tarrés 

Fundesplai 

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

El Coordinador del Grup per part de La Confederació és el Joan Segarra. 

Aquest any 2015, s’ha seguit treballant per a la consecució dels objectius del grup, sent aquests 
els següents: 

• Vetllar perquè els procediments de contractació pública de serveis a les persones garanteixin 
la qualitat i l’eficiència 
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• Impulsar les clàusules socials en els procediments de contractació pública que permetin 
considerar els valors afegits que aporta el nostre sector en la prestació dels serveis 

• Defensar el dret de les entitats del nostre sector a competir sense discriminacions en relació 
amb el sector mercantil en els procediments de contractació pública 

• Impulsar el desenvolupament i regulació d’un sistema de concertació específic per a l’àmbit 
dels serveis socials i d’atenció a les persones 

• Realitzar un seguiment de l’evolució del deute que suporten les entitats del nostre sector 
vinculat a la prestació de serveis públics d’atenció a les persones, i del seu impacte sobre les 
entitats i les persones ateses 

En concret, l’any 2015 l’activitat del Grup s’ha centrat en les següents qüestions: 

• Seguiment de la Instrucció per a la millora de la qualitat en la contractació dels serveis socials, 
assistencials i d’atenció a les persones, com a ampliació del Decret d’Alcaldia de Contractació 
Pública Responsable (Ajuntament de Barcelona). 

• Seguiment del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis d’atenció a les 
persones (SAP) fruit del treball realitzat en el marc del Grup de Treball per l’impuls de la 
millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones presidit i impulsat per 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) de la Generalitat de 
Catalunya 

• Elaboració d’una proposta de modificació de la Llei de Serveis Socials per què – de forma 
complementària al què ja tenim – s’obri la possibilitat d’establir un sistema de concertació 
específic al marge de la llei de contractes, tal com preveu la Directiva Europea. 

• Transposició de la Directiva Europea de Contractació Pública 

• Definició de l’estratègia en base al nou escenari polític municipal i autonòmic. 

Amb tot, els continguts treballats en el marc del grup han estat clau per transmetre la visió i 
posicionaments del sector en els diferents espais d’interlocució i incidència que té La 
Confederació amb l’Administració Pública. 

5.8. Grup de Treball d’Ocupació i Gestió de Recursos Humans 

El 2015 La Confederació ha posat en marxa un nou Grup de Treball estable per abordar un tema 
de cabdal rellevància: la ocupació i la gestió de recursos humans a les organitzacions del Tercer 
Sector Social. 

Com a associació empresarial representativa del Tercer Sector Social, aquesta és una qüestió 
nuclear per La Confederació i de fet, és un tema recurrent tant en les comissions sectorials (acció 
social, lleure, atenció domiciliària, etc.) com en projectes específics com el Baròmetre de 
l’Ocupació impulsat l’any 2014. El grup sorgeix doncs de la convicció que hi ha reptes compartits 
que val la pena abordar des d’un espai de treball transversal on les entitats sòcies de diferents 
àmbits puguin compartir inquietuds, intercanviar coneixements i junts avançar cap a la millora 
contínua en aquest àmbit.  
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Si bé els temes a abordar sempre són definits pels propis membres del Grup, la voluntat és 
poder fer un treball conjunt entorn qüestions com l’anàlisi de dades del sector en termes 
d’ocupació, la implementació de possibles criteris i indicadors comuns, l’abordatge de qüestions 
concretes relatives a la gestió dels recursos humans en el nostre sector, l’abordatge de dificultats 
jurídico-laborals, les polítiques d’igualtat, la prevenció de riscos laborals, entre molts d’altres. 

El Grup va dirigit  a 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); així com els representants polítics de les entitats sòcies 
de La Confederació. 

Com tots els Grups de Treball transversals de La Confederació, la coordinació del Grup recau en 
un membre de la Junta Directiva, sent el responsable de traspassar periòdicament a l’òrgan de 
govern els continguts que es vagin treballant en el si del Grup. En aquest cas, el coordinador del 
Grup és en Jordi Roman, cap de Recursos Humans de Fundesplai i President de la Comissió de 
Lleure de La Confederació.  
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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 2015, consolidant-se com a objectiu 
estratègic de l’organització. 

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

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

L’11 de desembre de 2015, al Palau de la Generalitat de Catalunya, la Vicepresidenta del Govern 
en funcions i Consellera de Benestar Social i Família, la Sra. Neus Munté, va presidir l’acte de 
signatura del Codi de Bones Pràctiques en la contractació  pública de serveis d’atenció a 
les persones.  

El Codi és el resultat d'un procés de treball que es va iniciar el mes de desembre de 2013 quan la 
Junta Directiva de La Confederació va acordar engegar, més enllà de les accions desenvolupades 
com a Tercer Sector Social, una línia de treball conjunta amb altres organitzacions empresarials, 
sindicats i col·legis professionals per avançar en la millora de la contractació pública amb un 
objectiu compartit: garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis d'atenció a les persones. 

Un cop assolit un acord entre el Tercer Sector Social, els sindicats, els col·legis professionals i les 
patronals del sector aquest es va presentar al President de la Generalitat de Catalunya el dia 1 
d'octubre de 2014, el qual va entomar la demanda que se li va fer des de les organitzacions 
signants encomanant la constitució d'un Grup de Treball liderat per l'Oficina de Supervisió i 
Avaluació de la Contractació Pública. 

Un any més tard i després de 6 reunions de treball del Grup, es signa finalment el Codi de Bones 
Pràctiques en la contractació  pública de serveis d’atenció a les persones,  un document que vol 
ser un catàleg d’orientacions i pautes a seguir en la tramitació dels expedients de contractació, 
dirigit tant als òrgans contractants com al conjunt d’operadors econòmics que participen en les 
licitacions de serveis d'atenció a les persones.  
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Els signats del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les 
Persones van ser els següents:  

• Generalitat de Catalunya 
• La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya 
• La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials 
• ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials 
• ASADE, Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal 
• UPIMIR, Unió de Petites i Mitjanes Residències 
• ACELLEC, Associació Catalana d’empreses del Lleure, l’Educació  i la Cultura 
• La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
• Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de La Intercol·legial, Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya 
• CCOO, Comissions Obreres de Catalunya 
• UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya 

Alguns dels elements clau que introdueix el Codi són: 

- Es reconeix la transversalitat dels serveis vinculats a l’atenció a les persones, quedant 
reflectida en un àmbit objectiu del Codi suficientment ampli i revisable. 

- S’aprofundeix en la determinació del pressupost de licitació, tenint present els costos directes 
i indirectes, així com explícitament els costos salarials derivats del conveni sectorial 
corresponent. 

- S’exigeix la determinació dels professionals que han de prestar els serveis, la seva titulació, i 
s’especifica que el personal voluntari no podrà substituir en cap cas el treball retribuït. 

- Es milloren els procediments relatius a la subrogació de personal, indicant que l’òrgan de 
contractació ha de facilitar als licitadors en el mateix plec o documentació annexa informació 
sobre convenis o pactes d’obligat compliment i qualsevol que sigui necessària per avaluar els 
costos laborals corresponents. 

- Es limiten explícitament les millores contractuals com la inadmissió, per exemple, de millores 
consistents directa o indirectament en hores de servei sense cost. 

- El Codi explicita la possibilitat de fer la valoració de les propostes en dues fases de forma 
eliminatòria, eliminant en un primer moment les que no arribin a un llindar de qualitat tècnica 
suficient; evitant que una mala proposta d’intervenció pugui resultar adjudicatària per un baix 
preu. 

- Es recomana que el preu no tingui un pes específic superior al 40% i es recomana una 
fórmula per la valoració de les ofertes econòmiques que evita per diferències poc 
significatives en el preu es tradueixin en puntuacions notòriament desproporcionades. 

- Es considera un paràmetre objectiu per valorar les ofertes anormalment baixes o 
desproporcionades la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categories o 
grups professionals segons el conveni laboral vigent, que haurà d’estar degudament 
identificat en els documents reguladors de la contractació. 

- Es recomana que els contractes de serveis d’atenció a les persones tinguin la màxima durada 
possible per aconseguir la necessària estabilitat d’aquesta tipologia de serveis. 

- Compromís de totes les parts per difondre el Codi a totes les administracions públiques 
catalanes per tal que pugui ser assumit com a propi i anar estenent les bones pràctiques. 
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També en el marc de la Generalitat de Catalunya, destacar que el dia 10 de juny de 2015, al 
Palau de la Generalitat va tenir lloc la “Jornada per a l’impuls de les clàusules socials en la 
contractació pública” - organitzada per l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació 
Pública - on el Joan Segarra, President de La Confederació, va intervenir en la taula rodona 
“Perspectiva social sobre la necessària incorporació de les clàusules”. 

 

Incidència política per la millora de la contractació pública a l’Ajuntament de Barcelona 

Un cop aprovada la Instrucció per a la millora de la qualitat en la contractació dels serveis 
socials, assistencials i d’atenció a les persones, com a ampliació del Decret d’Alcaldia de 
Contractació Pública Responsable el mes de maig de 2015, des de La Confederació s0ha fet 
seguiment de la seva aplicació i, posteriorment, amb la constitució del nou govern municipal, 
s’ha procedit a reestablir la interlocució amb els nous responsables del Govern municipal amb 
l’objectiu de donar continuïtat a la feina realitzada en l’etapa anterior. 

 

Denúncies i comunicacions als òrgans contractants 

Aquest any 2015 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 d’al·legacions a l’òrgan 
contractant – Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

Licitació per la prestació del servei d’integració 
familiar en família extensa del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental  

Ref. CA-08/2015 

Comunicació a l’òrgan contractant – 
Ajuntament de Ripollet – Serveis Econòmics 

Licitació per al contracte administratiu de gestió 
del servei educatiu i social Centre Obert La 
Placeta de Ripollet  

Exp.  2015_02_SE/2015-X386 

Comunicació d’al·legacions a l’òrgan 
contractant - Ajuntament de Barcelona – 
Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació 

Licitació de l’Acord Marc d’adopció de tipus dels 
serveis d’enquestes de l’opinió pública i altres 
serveis anàlegs d’utilització comuna pels òrgans 
de l’Ajuntament de Barcelona i els seus 
organismes associats i de designació d’empreses 

  



Memòria d’activitats La Confederació 2015                   

 

41 

Comunicació de consideracions a l’òrgan 
contractant – Generalitat de Catalunya – 
Departament de Benestar Social i Família – 
Servei de Contractació i Patrimoni 

Licitació per a la gestió, en la modalitat de 
concessió, dels serveis d’ocupació de 29 places 
residencials d’acció  educativa al CRAE PETIT 
PRÍNCEP, a Santa Coloma de Gramenet, per a 
infants i/o adolescents dependents de la DGAIA  

Exp. BE-2015-1472 

Comunicació a l’Alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona 

Esborrany de la Instrucció per a la millora de la 
qualitat en la contractació dels serveis socials, 
assistencials i d’atenció a les persones de 
l’Ajuntament de Barcelona 

Comunicació a l’òrgan contractant – 
Ajuntament de Badalona – Institut Municipal 
de Serveis Personals 

Licitació per al contracte de prestació del servei 
d’integració familiar en família extensa (SIFE) de 
l’Ajuntament de Badalona  

Ref. CT/00003/2015 

Comunicació d’al·legacions a l’òrgan 
contractant – Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat – Servei d’Educació 

Licitació per a la concessió administrativa dels 
serveis d’escoles-bressol municipals: La Casa del 
Parc, La Casa dels Contes, La Casa dels Arbres, La 
Casa de les Flors i La Casa del Molí (5 lots) de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet  

Exp. AS-010/2015 

Comunicació d’al·legacions a l’òrgan 
contractant – Ajuntament de Barcelona – 
Districte de Sant Martí 

Gestió dels Equipaments d’Infància del Districte de 
Sant Martí  

Codi 15C00013 
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7.  INTERLOCUCIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA 

 
7.1. Interlocució amb agents socials i polítics 

 

A més de l’activitat habitual d’interlocució que desenvolupa La Confederació, l’any 2015 s’ha 
caracteritzat per un canvi d’escenari polític a nivell municipal i per un context d’incertesa en 
l’àmbit autonòmic que ha marcat l’agenda política.  

Aquesta tasca d’interlocució social i política s’ha emmarcat fonamentalment en: 

• Relacions institucionals 

• Negociació col·lectiva 

• 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 2015, 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 

ACCAC – Associació de Cases de Colònies i Albergs 
de Catalunya 

• Negociació col·lectiva 

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 

AESAP/ACESAP – Associació Catalana d’Empreses 
de Serveis d’Atenció a la Persona 

• Negociació col·lectiva 

• Millora contractació pública serveis 
d’atenció a les persones 
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UPIMIR – Unió de Petites i Mitjanes Residències • Millora contractació pública serveis 
d’atenció a les persones 

• Sindicats majoritaris  

CCOO, Comissions Obreres de Catalunya 
• Negociació col·lectiva 

• Millora contractació pública serveis 
d’atenció a les persones 

UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya 
• Negociació col·lectiva 

• Millora contractació pública serveis 
d’atenció a les persones 

• Govern de la Generalitat de Catalunya 

Departament 
d’Economia i 
Coneixement 

Sr. Edgar Collado, Gabinet Conseller Mas 
Colell. 

• Seguiment estat pagaments 
serveis socials / Tercer Sector 
Social 

Departament 
d’Empresa i 
Ocupació 

 

Sr. Xavier López, Director d’Economia 
Social i Cooperativa 

• Presentació institucional 

• Baròmetre de l’Ocupació del 
Tercer Sector Social de 
Catalunya 

Sra. Olga Campmany, Directora 
Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya 

• Formació  

Sr. Josep Maria Diaz, Secretari del 
Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya 

• Formació  

Departament de 
Benestar Social i 
Família 

Sra. Dolors Rusinés,  Secretària General  • Finançament sistema serveis 
socials 

Sr. Xavier Baiget , Director de Serveis • Finançament sistema serveis 
socials 

Sr. Juli Ausàs, Cap de contractació  
• Millora contractació pública 

serveis d’atenció a les 
persones 

Departament de 
Justícia 

Sr. Carles Soler,  Director General de 
Serveis Penitenciaris  

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les 
persones 

Departament 
d’Ensenyament  

Sr. Antoni Llobet, Direcció General de 
Centres Públics 

• Finançament de les escoles 
bressol públiques 
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 Sra. Laura Colominas, Subdirectora 
General de Suport als Centres Públics, 

• Finançament de les escoles 
bressol públiques 

Sra. Rosa M. Vallejo,  Cap del Servei 
de Règim Econòmic i Administratiu  

• Finançament de les escoles 
bressol públiques 

 

• Ajuntament de Barcelona  

Ajuntament de 
Barcelona Sr. Àngel Miret, Gerent de l’Àrea de 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

• Carta Alcalde sobre Decret de 
Contractació 

Sr. Ramon Sanahuja, Àrea de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

Sr. Agustí Abelaira, Director de Serveis 
Generals 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

Sra. Laia Ortiz, Tinent d’Alcalde de 
Drets Socials 

• Presentació institucional 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

Sr. Jordi Via, Comissionat Economia 
Social i Solidària 

• Presentació institucional 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

Sr. Xavier Rubio, assessor Comissionat 
Economia Social i Solidària 

• Presentació institucional 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

Sr. Ricard Fernández – Gerent de Drets 
Socials 

• Presentació institucional 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

Sra. Susana Tintoré – Directora 
General de Barcelona Activa 

• Presentació institucional 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 

• Ocupació 

Sr. Jordi Martí – Gerent Municipal 
• Presentació institucional 

• Millora contractació pública 
serveis d’atenció a les persones 
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• Diputació de Barcelona  

Diputació de 
Barcelona 

Sr. José Antonio Domínguez Rubio, Cap 
de Servei de Suport de Programes 
Socials. Gerència de Serveis de Benestar 
Social. Àrea d’Atenció a les Persones 

• Conveni col.laboració 2015 

Sra. Rosario Torres Cap de la secció. 
Servei de Suport de Programes Socials. 
Gerència de Serveis de Benestar Social. 
Àrea d'atenció a les persones 

• Conveni col.laboració 2015 

Sra. Marisa Arumí, Directora del 
Programa d’Atenció Domiciliaria. Servei 
de Suport de Programes Socials. Gerència 
de Serveis de Benestar Social. Àrea 
d'atenció a les persones 

• Conveni col.laboració 2015 

• Altres Ajuntaments 

Ajuntament de 
Girona 

Sra. M. Àngels Planas, Tinenta d’Alcalde i 
Regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 

Sra. Berta Gratacòs, Cap de Servei de 
Contractación i Compres 

• Presentació Institucional 

• Codi Bones Pràctiques – 
Millora de la contractació 
pública serveis d’atenció a 
les persones  

Ajuntament de 
L’Hospitalet del 
Llobregat 

Sr. Jesús Husillos, Regidor de Benestar 

Sr. Antoni Rivera, Tècnic Assessor de 
l’Àrea 

• Presentació Institucional 

• Codi Bones Pràctiques – 
Millora de la contractació 
pública serveis d’atenció a 
les persones 

 

• Grups Parlamentaris 

Grup 
Parlamentari 
Partit Popular de 
Catalunya 

Sra. Alicia Sánchez  

• Trobada amb entitats sobre 
el Pla d’Emergència Social  

Grup 
Parlamentari 
d’Esquerra 
Republicana 

Sra. Anna Simó 

• Finançament de les escoles 
bressol públiques 
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7.2. Comunicats i presència en mitjans 

 

Durant l’any 2015, hi ha hagut la següent presència en mitjans de comunicació: 

Data Assumpte 

28.04.2015 Nota de premsa 

1a Edició del Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 
posa de manifest que el Tercer Sector ha resistit en millors condicions la crisi 
que el mercat laboral català 

29.04.2015 Article d’opinió publicat a SOCIAL.CAT   

“El Tercer Sector Social com a generador d’ocupació: estat de situació i 
evolució” 

Laia Grabulosa, Directora de La Confederació  

07.05.2015 Nota de premsa 

Relleu en la Presidència de La Confederació: Joan Segarra, elegit per 
unanimitat President per als propers 4 anys 

22.07.2015 Article d’opinió publicat a SOCIAL.CAT  

“Oh, Europa!” 

Laia Grabulosa, Directora de La Confederació  

11.12.2015 Nota de premsa 

El sector de serveis d’atenció a les persones i la Generalitat de Catalunya 
signen un codi de bones pràctiques de contractació pública per garantir la 
qualitat dels serveis prestats 

16.12.2015 Article d’opinió publicat a SOCIAL.CAT  

“El mínim comú denominador”  

Laia Grabulosa, Directora de La Confederació 
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8. PRESÈNCIA SOCIAL: PARTICIPACIÓ EN ACTES I JORNADES 

Durant l’any 2015 La Confederació ha estat present en actes, jornades i esdeveniments 
relacionades amb el seu àmbit d’actuació: 

Esdeveniment  Data Assistents 

Conferència “Diseño de Políticas 
Sociales” organitzada per la CEESC 

4 de febrer de 2015 Laia Grabulosa 

 Fòrum Europa Tribuna Catalunya amb la 
consellera Neus Munté 

11 de febrer de 2015 Xavier Puig 

 Jornada “Els governs locals en 
l’estratègia UE 20/20. L’accés de les 
Pimes en la Contractació Pública” 
organitzada per la Federació de 
Municipis de Catalunya. 

26 de febrer de 2015 Xavier Puig i Laia 
Grabulosa 

 Acte de signatura del Conveni de 
Col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya per a l’impuls de la 
incorporació de clàusules socials en la 
Contractació de l’Administració Pública 
Local 

5 de març de 2015 Laia Grabulosa 

 Jornada Anual de l’Acord Ciutadà de la 
Barcelona Inclusiva organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona 

8 d’abril de 2015 Laia Grabulosa 

40è Aniversari d’Escoltes Catalans 28 de maig de 2015 Laia Grabulosa 

Jornada “Impuls de les clàusules socials 
en la contractació pública” organitzada 
per l’Oficina de Supervisió i Avaluació de 
la Contractació Pública del Departament 
de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya.  

10 de juny de 2015 Joan Segarra, Xavier 
Puig i Laia Grabulosa 

Acte de presentació de la nova junta 
directiva de la Taula del Tercer Sector 
Social “Compromesos en la defensa dels 
drets socials” 

16 de juliol de 2015 Laia Grabulosa 
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Jornada “Situació i perspectives de 
l’accés de la PIME a la Contractació 
Pública de Catalunya” organitzada per 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la 
Contractació Pública del Departament de 
la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i el Programa d’Atenció a la 
PIME del Departament d’Empresa i 
Ocupació 

16 de juliol de 2015 Laia Grabulosa 

Presentació de la Proposta de Creació de 
una Prestació Econòmica Universal per la 
criança (PEUC) organitzada per FEDAIA 

4 de setembre de 2015 Joan Segarra 

Fòrum Europa Tribuna Catalunya amb 
Oriol Junqueras 

10 de setembre de 2015 Joan Segarra 

 Inauguració del 3r Congrés del Lleure 
Educatiu organitzat per la Fundació Pere 
Tarrés  

16 d’octubre de 2015 Joan Segarra 

 Trobada Internacional de Municipalisme i 
Economia Solidària organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona 

22 d’octubre de 2015 Joan Segarra i Laia 
Grabulosa 

 Ponència en el marc de la sessió “Model 
de col.laboració público-privada” 
organitzada per ECAS i la Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona)  

23 d’octubre de 2015  Joan Segarra 

 Cloenda de la 2a edició 2015 del 
Programa Aracoop  

28 d’octubre de 2015 Laia Grabulosa 

 Fila O a la taula rodona  “El capital social 
de Catalunya, un factor de cohesió i 
estímul econòmic” en el marc de les 
Jornades dels Economistes 2015 “El 
capital de Catalunya des de una 
perspectiva econòmica: suficiència i 
mancances” organitzades pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.  

6 de novembre de 2015 Joan Segarra 
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 INSTITUCIONALS 

 
 
 

 Ponència en el marc de la Jornada de 
debat sobre joves i món laboral “El 
model laboral actual és sostenible” 
organitzada per l’Ajuntament de 
Barcelona. La jornada va tenir lloc el 7 
de novembre i en representació de La 
Confederació va assistir el Joan Segarra 
que va participar com a ponent. 

 7 de novembre de 2015 Joan Segarra 

 4t Diàleg DDIPAS: “Com ens visibilitzem 
públicament les dones del tercer sector” 
organitzada per DDIPAS.  

19 de novembre de 2015 Laia Grabulosa 

 Acte “Present i Futur de les Cooperatives 
Socials” organitzat per les Cooperatives 
d’Iniciativa Social.  

3 de desembre de 2015 Laia Grabulosa 
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9. RELACIONS INSTITUCIONALS 

9.1. AEEISSS 

Durant l’any 2015 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. 

Renovació de la Junta Directiva de l’AEEISSS 

L’Assembla de l’AEEISSS es va reunir en dues ocasions al llarg de l’any 2015. 

Una primera per aprovar els aspectes de caràcter ordinari (aprovació de memòria d'activitats i 
tancament econòmic de l'exercici 2014; pla de treball i pressupost 2015); i una segona, el mes 
de novembre de 2015, per renovació de la Junta Directiva, en la què el Xavier Puig, en 
representació de La Confederació, va ser reelegit per ostentar la Presidència de l’AEEISSS. 

La composició de la nova 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 
Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Euskadi, 

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  

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). 

En aquest àmbit les principals accions desenvolupades han estat les següents: 

• Negociació i signatura del II Convenio Colectivo Estatal de Ocio Educativo el mes de maig de 
2015; constitució de la comissió paritària vinculada al conveni i participació a la mateixa. 
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• Negociació i signatura del I Convenio Marco Estatal de Acción e Intervencion Social el mes de 
maig de 2015;  constitució de la comissió paritària vinculada al conveni i participació a la 
mateixa. 

• Defensa de la representació de l’AEEISSS en l’àmbit funcional del Convenio de Reforma 

Juvenil y Protección de Menores davant la impugnació del conveni per part de de la Asociación 
empresarial española de Justicia Juvenil y Jóvenes en Riesgo Social – AEEJJJRS. 

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 Tripartita: 

• CPS Acción e Intervención Social  

• CPS Reforma Juvenil y Protección de Menores 

• CPS Ocio Educativo y Animación Sociocultural  

Al llarg del 2015 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 – 
d’un projecte subvencionat per la Fundación para la Prevención de Riesgos laborales. Es tracta 
del projecte “Estudio de diagnóstico preventivo y buenas prácticas ergonómicas en el sector de 

ocio educativo y animación sociocultural. Herramientas Web y dispositivos móviles” i com a 
AEEISSS s’ha participat en la comissió de seguiment i avaluació del projecte. 

La persona que ha fet seguiment d’aquest projecte en representació de l’AEEISSS i ha estat 
participant del mateix al llarg de l’any 2015 ha estat la Laia Grabulosa. 

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

Durant l’any 2015 s’han produït dues reunions de la comissió de coordinació entre la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació. 

Cal destacar que donada la renovació dels respectius òrgans de govern, ha variat la composició 
de la comissió: 

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 
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10.  TANCAMENT ECONÒMIC DE L’EXERCICI 2015  

 

Els comptes anuals de l’exercici 2015 han estat degudament auditats per VirAudit. Un cop 

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

Confederació. 

 

 

 

 

 

 

 

Compte explotació 

DESPESES 2012 2013 2014 2015

Despeses generals 22.553,44 €       20.469,41 €       27.427,51 €      31.024,30 €      

Personal La Confederació 61.698,56 €       62.398,56 €       66.166,80 €      63.965,84 €      

Comissió Formació 176.217,63 €     65.902,86 €       93.005,03 €      100.887,11 €    

Comissió SAD 3.363,00 €         25.700,80 €       13.110,00 €      3,66 €              

Comissió Acció Social 3.983,10 €         7.018,00 €         -  €                -  €                

Comissió Lleure 4.366,18 €         1.815,00 €         30,00 €            1.185,80 €        

Comissió Escoles Bressol 1.061,70 €         -  €                 -  €                -  €                

TOTAL DESPESES 273.243,61 €  183.304,63 €   199.739,34 €  197.066,71 €  

INGRESSOS 2012 2013 2014 2015

Quotes socis 39.648,85 €       51.342,97 €       75.474,16 €      74.754,65 €      

Quotes Comissió Lleure 4.366,18 €         1.934,16 €         272,00 €           1.242,35 €        

Quotes Comissió SAD 3.363,00 €         26.241,43 €       12.935,71 €      79,26 €            

Quotes Comissió Acció Social 3.983,10 €         7.228,54 €         -  €                -  €                

Quotes Comissió Escoles Bressol 1.061,70 €         -  €                 -  €                -  €                

Subvenció Formació 164.383,87 €     61.469,41 €       81.893,26 €      94.240,00 €      

Reintegrament Subvenció Formació -  €                -  €                 -  €                -  €                

Quota entitats gestores Formació 19.160,41 €       7.199,57 €         9.484,48 €        10.879,40 €      

Secretaria tècnica (AEEISSS) 15.000,00 €       10.000,00 €       5.912,98 €        -  €                

Altres subvencions, convenis, contractes AAPP 3.300,00 €         2.242,00 €         33.360,00 €      26.388,00 €      

Ingressos financers 7,92 €               2,82 €               4,60 €              5,38 €              

Altres ingressos 0,11 €               1.117,47 €         765,72 €           420,16 €           

TOTAL INGRESSOS 254.275,14 €  168.778,37 €   220.102,91 €  208.009,20 €  

RESULTAT 18.968,47 €-    14.526,26 €-     20.363,57 €    10.942,49 €    

Balanç de situació 

Actiu 2012 2013 2014 2015

Actiu no corrent 7.818,51 €      7.604,79 €       7.391,07 €      7.177,35 €      

Actiu corrent 31.601,83 €    47.275,59 €     83.795,48 €    61.375,95 €    

Deutors 3.688,47 €         22.659,91 €       48.355,45 €      27.924,64 €      

Efectiu i altres actius líquids equivalents 27.913,36 €       24.615,68 €       35.440,03 €      33.451,31 €      

TOTAL ACTIU 39.420,34 €    54.880,38 €     91.186,55 €    68.553,30 €    

Passiu 2012 2013 2014 2015

Patrimoni net 30.122,80 €    14.556,54 €     41.934,06 €    45.890,54 €    

Passiu corrent 9.297,54 €      40.323,84 €     49.252,49 €    22.662,76 €    

Deutes a curt termini 912,24 €-           54,90 €             -  €                45,12 €            

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 8.456,98 €         38.111,96 €       47.367,51 €      19.418,66 €      

Periodificacions a curt termini 1.752,80 €         2.156,98 €         1.884,98 €        3.198,98 €        

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 39.420,34 €    54.880,38 €     91.186,55 €    68.553,30 €    
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Estructura d’ingressos 2015 
 

 
 

Estructura de despeses 2015 
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