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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

1. Presentació 

L
a memòria d’activitats 
que teniu entre les mans 
és un recorregut per 
les principals activitats i 
projectes desenvolupats 
durant l’any 2017 a La 
Confederació. Un any 
marcat pel 20è aniversari 

de l’associacionisme empresarial al Tercer 
Sector Social de Catalunya i que ens porta a 
seguir treballant pel reconeixement de la seva 
dimensió socioempresarial, convençuts que  
tot allò que contribueix al seu enfortiment 
reverteix sens dubte en la capacitat 
d’incidència i de transformació social del 
sector. 

Hem desenvolupat el nostre pla de treball 
al servei de les entitats sòcies, un pla intens 
i exigent que entronca amb els objectius 
estratègics i les finalitats estatutàries de La 
Confederació: interlocució, representació, 
incidència política, formació continua, 
ocupació, articulació del marc de relacions 

laborals, i promoció de models de gestió propis 
de l’Economia Social, entre d’altres.

L’any 2017 ha estat marcat també per un 
nou marc legislatiu de contractació pública 
que, per primera vegada, obre una finestra 
d’oportunitats per avançar cap al model de 
col•laboració publicosocial que des de fa 
tants anys venim reclamant des del Tercer 
Sector Social. No serà un camí fàcil, però 
amb la tenacitat del sector i el lideratge de La 
Confederació, hem estat capaços de construir 
col•lectivament les bases d’una proposta 
legislativa per la gestió de serveis públics 
d’atenció a les persones amb la iniciativa 
social sense afany de lucre a través de l’acció 
concertada.

No vull deixar de mencionar que, des de la 
pluralitat de visions que conformen el Tercer 
Sector Social de Catalunya, aquest any 2017 
hem hagut de sortir més vegades de les 
desitjades en defensa dels drets fonamentals, 
de les llibertats i de la democràcia. Un context 

polític complexe i incert en el què ha calgut 
reclamar, una vegada més, la centralitat de les 
polítiques socials del país.

Finalment, un agraïment molt especial a 
totes les persones, professionals, entitats i 
institucions que d’una manera o altra han 
contribuït a desenvolupar l’activitat de La 
Confederació aquest 2017. Moltes gràcies!

Joan Segarra i Ferran
President
La Confederació
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La Confederació és l’organització empresarial que 
des de l’any 1997 representa a les entitats del  
Tercer Sector Social – associacions, cooperatives 
d’iniciativa social i fundacions - que generen 
activitat econòmica en el sector dels serveis socials 
i  d’atenció a les persones a Catalunya.

De què parlem quan parlem de serveis 
socials i d’atenció a les persones?

 ▶ Serveis a la infància i la joventut

 ▶ Serveis a la gent gran

 ▶ Serveis a persones dependents o amb 
discapacitat

 ▶ Serveis a persones amb problemàtica de salut 
mental

 ▶ Serveis a persones amb drogodependències

 ▶ Serveis específics vinculats a l’àmbit 
penitenciari

2. Qui som, 
què fem i 
perquè ho 
fem 

 ▶ Serveis a d’altres col·lectius en situació 
d’exclusió social

 ▶ Serveis de cohesió i dinamització social 

 ▶ Serveis d’inserció laboral

 ▶ Serveis socioculturals

 ▶ Entre d’altres!

5 Eixos de treball estratègics:

FORMACIÓ CONTÍNUA DELS 
PROFESSIONALS DEL SECTOR

ENFORTIMENT DE LA 
CONFEDERACIÓ

INTERLOCUCIÓ, REPRESENTACIÓ I 
INCIDÈNCIA POLÍTICA 

OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS I 
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

MODEL DE CONCERTACIÓ I MILLORA 
DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

22 socis directes, 
principalment federacions 
i associacions empresarials 
de 2n nivell, que a la seva 
vegada representen al 
voltant de 1.200 entitats de 
base.
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I ho fem perquè:

 ▶ Pensem que el Tercer Sector Social és un agent 
econòmic i social rellevant , amb clara vocació 
de servei a les persones i a la ciutadania, on 

el motor de l’activitat no és la recerca d’uns 
interessos particulars, sinó l’interès general i el 
benefici col·lectiu.

 ▶ Creiem que el Tercer Sector Social és l’aliat 
estratègic de les administracions públiques en 
la provisió de serveis d’atenció a les persones 
en base al principi de coresponsabilitat i per un 
objectiu compartit: la millora de la qualitat de 
vida de les persones.

 ▶ Defensem un model de gestió de serveis públics 
que es desenvolupi des de la no lucrativitat i des 
d’una perspectiva d’inversió social: eficiència dels 
recursos públics destinats a aquesta tipologia de 
serveis, revertint-ne l’impacte i els beneficis en la 
pròpia activitat i en la comunitat.

 ▶ Estem convençuts que des de l’associacionisme 
empresarial podem treballar per l’enfortiment 
de les organitzacions i del conjunt del sector; 
un enfortiment que reverteixi en més i 
millors respostes a les creixents necessitats i 
desigualtats socials. 

Vídeo corporatiu

vimeo.com/215994865 

Defensem un model de 
gestió de serveis públics 
que es desenvolupi des 
de la no lucrativitat i 
des d’una perspectiva 
d’inversió social

https://vimeo.com/215994865


1110

3. Entitats 
sòcies

Associació empresarial 
d’economia social DINCAT

www.aeesdincat.cat/ 

Asteroide B-612

www.asteroide-b612.org

Càritas Diocesana Barcelona

www.caritasbcn.org

Coordinadora d’Escoles Bressol de 
Catalunya

www.coordinadoraescolesbressol.info

Creu Roja Catalunya

www.creuroja.org

Drecera, Cooperativa d’Iniciativa Social

www.drecera.org

El Cae

www.elcae.org 

Cooperatives d’Iniciativa Social

www.cooperativestreball.coop/iniciativa-
social

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

 

Esport3

www.esport3.org

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

www.fedaia.org

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

(FEATE)

www.feate.org

Fundació Catalana de l’Esplai

www.fundesplai.org

 Fundació Escolta Josep Carol

www.josepcarol.org

Fundació Pere Tarrés

www.peretarres.org

Moviment Laic i Progressista

www.mlp.cat

Patronal ECOM

www.ecom.cat/catala/e16_patronal.html

Ammfeina SMC

www.salutmental.org

Coordinadora Sinèrgia Social

www.sinergia.org

Unió Catalana de Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció 

Precoç – UCCAP

www.uccap.com

Agrupació Catalana de Centres per a 
Persones amb Discapacitat Intel•lectual

www.coordinadoraprofunds.org

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
– Associació Patronal

www.consorci.org/

Nova 
incorporació 

2017! 

Nova 
incorporació 

2017! 

http://www.asteroide-b612.org
http://www.caritasbcn.org
http://www.creuroja.org
http://www.drecera.org
http://www.elcae.org
http://www.esport3.org
http://www.fedaia.org
http://www.feate.org
http://www.fundesplai.org
http://www.josepcarol.org
http://www.peretarres.org
http://www.salutmental.org
http://www.sinergia.org
http://www.uccap.com
http://www.coordinadoraprofunds.org
http://www.consorci.org/
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4. Organització 
i participació 
interna

Òrgans de govern 

Assemblea General

És el màxim òrgan de govern de l’entitat i en formen part totes les entitats sòcies de La Confederació. 
L’any 2017 es varen celebrar dues Assemblees Generals, una d’extraordinària el mes de març, i una 
d’ordinària el mes de maig.

Junta Directiva

A 31 de desembre de 2017

Presidència Joan Segarra, Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya

Vicepresidència Carmen Rico, Creu Roja Catalunya

Secretaria Joan Muntané, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a 
l’Adolescència (FEDAIA)

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

Vocalies Anna Sánchez, Càritas Diocesana de Barcelona

Xavier Puig, Entitats Catalanes d’Acció  Social (ECAS)

Montserrat Pichot, Fundació Pere Tarrés (*)

Jordi Román, Fundesplai

Alfred Bayón, Patronal Ecom

Carles Celis, Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (UCCAP)

Ivan Dapena, Moviment Laic i Progressista (MLP) 

 (*) Al llarg del 2017, també va representar a la Fundació Pere Tarrés en el marc de la Junta Directiva de La Confederació: Pere-Joan 
Giralt (fins el mes de setembre de 2017).

Equip Tècnic

Direcció Laia Grabulosa

Tècnica de 
projectes Gemma Huerta

Secretaria 
Administrativa Núria Alvarez
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d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a 
l’Adolescència (FEDAIA), Femarec, Fundació Resilis 
i Suara Cooperativa.

 Comissió de Lleure Educatiu i 
Sociocultural

Presidida per Jordi Roman, en representació 
de Fundesplai, la Comissió de Lleure Educatiu 
i Sociocultural 2017 va estar formada per les 
següent entitats sòcies:

 ▶ Cooperatives d’Iniciativa Social (FCTC)
 ▶ El Cae 
 ▶ Esport3
 ▶ Fundació Pere Tarrés
 ▶ Fundació Escolta Josep Carol
 ▶ Fundesplai
 ▶ Moviment Laic i Progressista (MLP)

 Comissió d’Escoles Bressol

Presidida per la Mònica Vàzquez, en 
representació de Cooperatives d’Iniciativa Social 

Comissions sectorials

Les comissions són espais de treball on les 
entitats sòcies que comparteixen un mateix àmbit 
d’actuació intercanvien pràctiques, coneixements 
i aporten elements de reflexió que ajuden a 
avançar col·lectivament com a sector. És en 
aquestes comissions que es defineixen les línies 
d’actuació sectorials de La Confederació i, entre 
d’altres qüestions, on es treballa el posicionament 
en relació als corresponents processos de 
negociació col·lectiva en cadascun dels àmbits.

 Comissió d’Acció Social

Presidida per Joan Muntané, en representació de 
FEDAIA, la Comissió d’Acció Social 2017 va estar 
formada per les següent entitats sòcies:

 ▶ Càritas Diocesana de Barcelona
 ▶ Cooperatives d’Iniciativa Social (FCTC)
 ▶ Coordinadora Sinergia Social
 ▶ Creu Roja Catalunya
 ▶ Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
 ▶ Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 

Infància i a l’Adolescència (FEDAIA)
 ▶ Moviment Laic i Progressista (MLP)

Dins la Comissió d’Acció Social i obert a les 
entitats de base, el mes d’octubre de 2017 
es va posar en marxa un Grup de Treball 
de desenvolupament de la classificació 
professional del Conveni Col·lectiu d’Acció 
Social. Van formar part activa d’aquest grup:  
Associació CEPS,  Associació In Via, Casal dels 
Infants, Coordinadora Sinèrgia Social, Creu Roja 
Catalunya, Drecera, Encís Cooperativa, Federació 

(FCTC), la Comissió d’Escoles Bressol 2017 va estar 
formada per les següent entitats sòcies:

 ▶ Cooperatives d’Iniciativa Social (FCTC)  
(Presidència de la Comissió)

 ▶ Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya
 ▶ Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
 ▶ Fundació Pere Tarrés 
 ▶ Fundesplai
 ▶ Moviment Laic i Progressista (MLP)

 Comissió de Gent Gran i Atenció 
Domiciliària

Presidida per Josep Serrano, en representació de 
la Federació d’entitats d’Assistència a la Tercera 
Edat sense afany de lucre (FEATE), la Comissió de 
Gent Gran i Atenció Domiciliària 2017 va estar 
formada per les següent entitats sòcies:

 ▶ Associació Empresarial d’Economia Social 
DINCAT 

 ▶ Cooperatives d’Iniciativa Social (FCTC)  
 ▶ Coordinadora Sinergia Social
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 Grup de treball de Models de 
Col·laboració Publicosocials

La coordinació del Grup l’assumeix en Joan Segarra, 
com a President de La Confederació. L’any 2017 
van formar-ne part les següents entitats:

 ▶ Agrupació Catalana de Centres per a Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual (ACCP)

 ▶ Ammfeina SMC: Grup CHM Salut Mental, 
Fundació Drissa, Fundació Pere Mata

 ▶ Associació Empresarial d’Economia Social 
DINCAT:  Federació Allem, Fundació Maresme

 ▶ Consorci de Salut i Social de Catalunya – 
Associació Patronal (CAPSS)

 ▶ Cooperatives Iniciativa Social (FCTC) : Suara 
Cooperativa

 ▶ Creu Roja Catalunya
 ▶ Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) : 

Associació CEPS, Fundació IRES, Intress, 
Fundació Salut i Comunitat, Femarec, Fundació 
Ared

 ▶ El Cae
 ▶ Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera 

 ▶ Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 
 ▶ Esport 3
 ▶ Federació d’entitats d’Assistència a la Tercera 

Edat sense afany de lucre (FEATE)
 ▶ Moviment Laic i Progressista (MLP)

 Comissió de Discapacitat i Salut 
Mental

Presidida per Ricard Aceves, en representació de 
l’Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT, 
la Comissió de Discapacitat i Salut Mental es va 
constituir amb les següents entitats sòcies:

 ▶ Agrupació Catalana de Centres per a Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual (ACCP)

 ▶ Ammfeina SMC
 ▶ Associació Empresarial d’Economia Social 

DINCAT 
 ▶ Cooperatives d’Iniciativa Social (FCTC)  
 ▶ Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 
 ▶ Patronal Ecom 
 ▶ Unió Catalana de Centres de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç (UCCAP)

Grups de treball transversals

Els grups de treball transversals són espais 
de participació interna pensats per abordar 
qüestions que afecten al conjunt del Tercer Sector 
Social, independentment de les especificitats 
de cada subsector d’activitat. L’objectiu és 
compartir coneixement així com posar en comú 
planejaments i visions que ajudin a crear models 
propis de gestió. Els grups de treball estan 
oberts a les entitats de base de les plataformes i 
federacions sòcies de La Confederació. 
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Edat sense afany de lucre (FEATE): Fundació per 
a l’atenció a persones dependents, Fundació 
residencia Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcàngel

 ▶ Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i a l’Adolescència (FEDAIA): Drecera, 
Eduvic

 ▶ Fundació Pere Tarrés
 ▶ Fundesplai
 ▶ Moviment Laic i Progressista (MLP): Encís 

Cooperativa
 ▶ Patronal Ecom: Fundació Llars de L’Amistat 

Cheshire
 ▶ Unió Catalana de Centres de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç (UCCAP): Delta 
Cooperativa

En el marc del Grup de Treball de Models de 
Col·laboració Publicosocial, l’any 2017 es va 
constituir una subcomissió jurídica formada per 
l’Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT, 
Cooperatives d’iniciativa Social (FCTC), Fundesplai i 
experts juristes en la matèria.

 Grup de treball d’Ocupació i Gestió 
de Persones al Tercer Sector Social

La coordinació del Grup l’assumeix en Jordi Roman, 
cap de Recursos Humans de Fundesplai i membre 
de la Junta Directiva de La Confederació. L’any 2017 
van formar-ne part les següents entitats:

 ▶ Càritas diocesana de Barcelona
 ▶ Cooperatives Iniciativa Social (FCTC): 

Cooperativa ISOM, Suara Cooperativa
 ▶ Coordinadora Sinergia Social
 ▶ Creu Roja Catalunya
 ▶ Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS): ABD, 

ACIDH, Associació CEPS, Casal dels Infants, 
Fundació Ared, Plataforma Educativa

 ▶ El Cae
 ▶ Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera 

Edat sense afany de lucre (FEATE): Fundació 
Atenció a Persones Dependents, Fundació 
Privada Casal Avis

 ▶ Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i a l’Adolescència (FEDAIA): Drecera, 
Eduvic, Fundació Privada IDEA

 ▶ Fundació Escolta Josep Carol
 ▶ Fundació Pere Tarrés
 ▶ Fundesplai
 ▶ Moviment Laic I Progressista (MLP): Encís 

Cooperativa
 ▶ Patronal Ecom: Fundació AVAN, Fundació Nexe 
 ▶ Unió Catalana de Centres de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç (UCCAP): Delta 
Cooperativa

 Grup de treball de Formació

Fins a finals del mes de setembre de 2017 la 
coordinació del Grup la va assumir en Raimon 
Goberna de l’Escola Lliure El Sol (Moviment Laic 
i Progressista). Van formar-ne part les següents 
entitats:

 ▶ Agrupació Catalana de Centres per a Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual (ACCP)

 ▶ Associació Empresarial d’Economia Social 
DINCAT 

 ▶ Cooperatives Iniciativa Social (FCTC)
 ▶ Creu Roja Catalunya

 ▶ Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS): 
Associació CEPS, Associació d’Iniciatives 
Solidàries

 ▶ El Cae – Fundació La Xarranca
 ▶ Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera 

Edat sense afany de lucre (FEATE)
 ▶ Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 

Infància i a l’Adolescència (FEDAIA): Drecera
 ▶ Fundació Escolta Josep Carol – Escola Forca
 ▶ Fundació Pere Tarrés
 ▶ Fundesplai – Centre d’Estudis de l’Esplai
 ▶ Moviment Laic i Progressista (MLP) - Escola 

Lliure El Sol
 ▶ Patronal Ecom: Fundació Nexe 
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Resum en xifres 2017

7

22 reunions vinculades 
a Grups de Treball 
Transversals

2 Assemblees Generals 16 reunions de 
Comissions Sectorials

11 reunions de Junta 
Directiva
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Espais de representació

 ▶ Consell General de Serveis Socials (CGSS) 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
(Generalitat de Catalunya)

 ▶ Consell de l’Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
(Generalitat de Catalunya)

 ▶ Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de 
Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
(Generalitat de Catalunya)

 ▶ Comissió de seguiment del Pacte per la 
Infància
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
(Generalitat de Catalunya)

 ▶ Consell Assessor del Programa ARACOOP
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. Direcció General d’Economia Social, el 

5. Activitats 
i projectes 
destacats 
2017

5.1. 
Interlocució, 
representació i 
incidència política 

La incidència política és una de les principals 
funcions de La Confederació, com a 
organització empresarial representativa 
del Tercer Sector Social de Catalunya. La 
Confederació defensa els interessos del sector 
no lucratiu d’atenció a les persones davant els 
diferents agents socials, polítics i econòmics, en 
totes aquelles qüestions que tenen a veure amb 
la dimensió socioempresarial del sector.

Temes clau 2017

 ▶ Enfortiment de les relacions 
institucionals

 ▶ Promoció d’un nou model de 
col·laboració publicosocial

 ▶ Incidència en el desenvolupament de 
polítiques públiques

 ▶ Sostenibilitat i millora del finançament 
del sistema de serveis socials i 
d’atenció a les persones

 ▶ Regulació del marc de relacions 
laborals 

 ▶ Contribució a l’articulació de 
l’Economia Social de Catalunya i 
posicionament del Tercer Sector Social 
dins l’univers de l’Economia Social

Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 
(Generalitat de Catalunya)

 ▶ Grup de treball del Codi de Bones 
Pràctiques  en la contractació pública de 
serveis d’atenció a les persones 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència. Direcció General de 
Contractació Pública  (Generalitat de Catalunya)

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

 ▶ Taula de Contractació Pública
Ajuntament de Barcelona

 ▶ Consell Assessor de Recerca de 
l’Observatori del Tercer Sector 

 ▶ Consell Social Respon.cat
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Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal 
(ASADE)

• Articulació marc de relacions laborals en l’àmbit de 
l’educació infantil

• Millora contractació pública serveis d’atenció a les 
persones

Associació Patronal Consorci de Salut Social de 
Catalunya (CAPSS)

• Millora sector dependència 
• Soci adherit de La Confederació 

La Unió – Associació d’Entitats Sanitàries i Socials
• Millora sector dependència 
• Millora contractació pública serveis d’atenció a les 

persones

Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)
• Millora sector dependència 
• Millora contractació pública serveis d’atenció a les 

persones

Sindicats 

Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
• Relacions institucionals
• Negociació col·lectiva
• Economia Social i Tercer Sector

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
• Relacions institucionals
• Negociació col·lectiva

Relacions amb agents polítics, 
socials i econòmics 

Al llarg de l’any 2017 es va mantenir una intensa 
agenda de reunions amb els diferents agents del 
país. A continuació es relacionen els diferents 
agents i els temes tractats.

Organitzacions empresarials

Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) • Relacions institucionals i construcció d’aliances

Associació Catalana d’empreses de Lleure, l’Educació 
i la Cultura (ACELLEC)

• Negociació col·lectiva
• Projecte conjunt “Colònies i Educació”
• Millora contractació Publica

Associació de Cases de Colònies i Albergs de 
Catalunya (ACCAC)

• Negociació col·lectiva
• Projecte conjunt “Colònies i Educació”

Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
• Millora sector dependència
• Millora contractació pública serveis d’atenció a les 

persones
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Departament 
d’Afers i Relacions 
Institucionals 
i Exteriors i 
Transparència

Secretaria de transparència i 
Govern Obert

• Millora de la Contractació Pública serveis d’atenció a 
les persones

• Qualitat democràtica

Direcció General de 
Seguiment i Avaluació de la 
Contractació Pública

• Millora de la Contractació Pública serveis d’atenció a 
les persones

Ajuntament de Barcelona 

Primera Tinència d’Alcaldia
• Relacions institucionals
• Economia Social i Tercer Sector
• Millora de la contractació Pública 

Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament 
Local i Consum

• Relacions institucionals
• Economia Social i Tercer Sector
• Conveni de col·laboració

Direcció General de Barcelona Activa
• Relacions institucionals
• Construcció d’aliances i sinèrgies

Gerència de Drets Socials
• Model de finançament
• Millora de la contractació pública

Govern de la Generalitat de Catalunya

Departament 
de Treball, Afers 
Socials i Famílies

Secretaria General del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies

• Model de finançament dels serveis socials
• Contractació Pública de serveis d’atenció a les 

persones
• Ocupació en el Tercer Sector Social

Secretaria d’Afers Socials
• Model de finançament dels serveis socials
• Contractació Pública de serveis d’atenció a les 

persones

Direcció General d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa

• Relacions institucionals
• Economia Social i Tercer Sector 
• Conveni de col·laboració
• Consell Assessor Aracoop

Direcció General de Joventut • Projecte Colònies i Educació

Consorci per a la Formació 
Contínua

• Formació contínua dels professionals
• Participació en els GAPs (Grups d’Actualització 

Permanent del catàleg de formació) 

Departament 
d’Ensenyament

Direcció General d’Atenció 
a les Famílies i Comunitat 
Educativa

• Acord Marc Menjadors Escolars
• Projecte Colònies i Educació
• Model Educació Infantil (escoles bressol)

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19769
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Confederació de Cooperatives de Catalunya 
• Procés d’articulació de l’Economia Social de 

Catalunya

Altres actors socials

Taula per la Democràcia

La Confederació s’adhereix a la Taula per la 
Democràcia el mes de setembre de 2017 i junt amb 
altres organitzacions de la societat civil, sindicats 
i patronals se suma a la voluntat de donar una 
resposta unitària, pacífica i coordinada en defensa 
de la democràcia, les institucions catalanes i els drets 
fonamentals de les persones davant la situació política 
del país.

Diputació de Barcelona 

Àrea de Benestar Social • Conveni de col·laboració

Relació amb agents vinculats al Tercer Sector i a l’Economia Social

Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y 
Servicios Soc iales (AEEISSS)

• Organització empresarial estatal de la qual forma 
part i presideix La Confederació

• Negociació col·lectiva

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

• Relacions institucionals
• Procés d’articulació de l’Economia Social de 

Catalunya

Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció 
Social (DDiPAS)

• Construcció d’aliances i sinèrgies

Xarxa d’Ateneus Cooperatius

• Aproximació del Tercer Sector Social a la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius vinculats al Programa 
aracoop

• Signatura de convenis de col·laboració amb l’Ateneu 
de Terres Gironines i del Baix Llobregat

Federació de Mutualitats de Catalunya
• Procés d’articulació de l’Economia Social de 

Catalunya

Xarxa d’Economia Solidària (XES)
• Procés d’articulació de l’Economia Social de 

Catalunya
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Constitució de l’Associació 
Economia Social Catalunya

El 10 de juliol de 2017 es va presentar 
públicament la constitució de l’associació 
Economia Social Catalunya (ESCAT), una entitat 
constituïda per les cinc entitats referents de 
l’economia social catalana: la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, 
la Federació de Mutualitats de Catalunya, i la 
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. 

Aquesta nova organització suposa un pas 
endavant per l’articulació de l’Economia Social 
a Catalunya i aglutina a 7.422 organitzacions, 
139.202 persones treballadores, una base social 
de 2,5 milions de persones (socis cooperativistes, 
socis d’entitats, mutualistes...), i suposa una 
facturació de 7.853 milions d’euros.

Joan Segarra, President de La Confederació 
ostenta la secretaria de la Junta Directiva d’ESCAT. 

9
Reunions amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya:

 ▶ 4 amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies

 ▶ 3 amb el Departament 
d’Ensenyament

 ▶ 2 amb el Departament 
d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i 
Transparència

2
Reunions del Consell Assessor del 
Programa aracoop

4
Reunions del Grup 
de Treball del 
Programa aracoop

4 Reunions del Plenari 
del Comitè d’Ètica 
del Serveis Socials de 
Catalunya 

1
Reunió del Consell 
General de Serveis 
Socials (CGSS) 

3
Reunions plenàries 
del Consell 
d’Associacionisme i 
Voluntariat 

8
Reunions amb 
l’Ajuntament de 
Barcelona

5 Reunions vinculades 
a l’Àmbit Participat 
d’Economia Social 
de l’Ajuntament de 
Barcelona

6
Reunions amb 
agents socials 
(al marge de la 
negociació col·lectiva)

2
Reunions de 
Junta Directiva 
de l’Associació 
Economia Social 
Catalunya

5
Reunions del 
Grup Impulsor 
de l’Associació 
Economia Social 
Catalunya

7
Reunions de la Taula 
per la Democràcia

Incidència en xifres 2017
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5.2. 
Impuls del model 
de col·laboració 
publicosocial 

Incidència política davant 
propostes legislatives 

La incidència política entorn el model de 
concertació i contractació pública de serveis 
d’atenció a les persones va ser clau al llarg del 
2017, principalment per l’impuls i desplegament 
per part de l’administració pública d’iniciatives 
legislatives amb alt impacte en el sector dels 
serveis d’atenció a les persones.

Àmbit territorial Proposta legislativa Espais d’incidència

Estatal • Proyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público: transposició de les 
Directives del Parlament Europeu 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014.

Incidència realitzada a través de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya i dels espais de representació 
estatals del Tercer Sector Social.

Catalunya • Desplegament del Concert Social i 
Ocupacional previstos en el Decret 
3/2016, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública.

• Avantprojecte de Llei de contractes 
de serveis a les persones

Incidència a nivell parlamentari, del Govern 
de la Generalitat de Catalunya i del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

Municipal – 
Ajuntament de 
Barcelona

• Decret de contractació pública 
responsable

Incidència a través de la Taula de 
Contractació Pública de la qual formem part 
en representació del Tercer Sector. També 
a través del Comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament Local i Consum

Municipal • Aplicació del Codi de Bones 
pràctiques de contractació pública de 
serveis a les persones

Accions d’incidència davant males 
pràctiques identificades en matèria de 
contractació pública
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Posicionament i visió del 
Tercer Sector Social 

El mes de febrer de 2017, La Confederació 
va editar la publicació “Cap a un model de 
col·laboració público-social en la provisió de 
serveis d’atenció a les persones: visió i propostes 
del Tercer Sector” amb la voluntat de recollir la 
visió i propostes construïdes pel propi sector 
sobre com hauria de ser el model de col·laboració 
entre l’administració pública i la iniciativa social per 
garantir uns serveis públics de qualitat, al servei 
de la ciutadania, i amb màxim impacte i retorn 
social.  Igualment, el document vol ser una carta 
de presentació sobre quin és el valor diferencial 
que aporta el Tercer Sector Social en la provisió 
d’aquesta tipologia de serveis.

Aquesta publicació està disponible a la pàgina web 
de La Confederació i a través d’aquest enllaç: 
goo.gl/UdnQ75.

Transferència de coneixement: 
sessions informatives a 
entitats

Durant l’any 2017 des de La Confederació es va 
fer un esforç important per aproximar el contingut 
treballat en aquesta matèria a totes les entitats 
sòcies que ho van demanar. Es van realitzar 
sessions a Creu Roja Catalunya, Fundesplai, 
la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a 
la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA), la Unió 
Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç (UCCAP), la Patronal ECOM 
i la Federació Allem, vinculada a l’Associació 
Empresarial d’Economia Social DINCAT.

Servei d’incidència davant 
males pràctiques de 
contractació pública

El 2017 es va donar continuïtat al servei 
d’incidència i denúncia de males pràctiques 
identificades en la contractació pública de 

serveis d’atenció a les persones.  L’objectiu era 
millorar la contractació pública i sensibilitzar als 
òrgans contractants. A banda de comunicacions 
i gestions de caràcter informal amb diferents 

òrgans de contractació, el 2017 La Confederació 
va formalitzar 8 actuacions en representació del 
Tercer Sector Social de Catalunya davant municips 
de Catalunya.

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/02/La_confederacio_web.pdf
http://goo.gl/UdnQ75.
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Proposta legislativa del Tercer 
Sector Social de Catalunya per 
una gestió de serveis públics 
d’atenció a les persones a 
través de l’acció concertada  
amb la iniciativa social sense 
afany de lucre

Durant l’any 2017 i en el marc del Grup de Treball 
de Models de Col·laboració Publicosocials, es 
va començar a articular una proposta legislativa 
que, aprofitant les oportunitats que ofereixen les 
Directives Europees de contractació pública, recull 
una reivindicació històrica del sector: la gestió de 
serveis públics d’atenció a les persones a través 
de l’acció concertada amb la iniciativa social sense 
afany de lucre.

Aquesta proposta es basa en 3 elements clau:

 ▶ Regulació del règim no contractual i acció 
concertada fora de les lògiques del mercat. 

Organització de la provisió dels serveis 
d’atenció a les persones al marge de la llei de 
contractes, mitjançant una acció concertada 
que garanteixi criteris d’accessibilitat i qualitat 
per sobre de consideracions econòmiques.

 ▶ Per tots els serveis d’atenció a les 
persones. Consideració àmplia i transversal 
de serveis d’atenció a  les persones, més enllà 
dels serveis regulats a la Cartera de Serveis 
Socials, reconeixent les especificitats de cada 
àmbit d’actuació (infància, joventut, persones 
grans, pobresa - exclusió social, salut mental, 
discapacitat, etc...).

 ▶ Amb el Tercer Sector com a aliat 
estratègic. Model de concertació amb 
la iniciativa social no lucrativa, garantint 
l’eficiència dels recursos públics i el màxim 
retorn social (no lucrativitat, reinversió 
dels beneficis, capital social, dimensió 
comunitària...)

La proposta va sorgir de la convicció que és 
possible construir un nou model de col·laboració 
entre les administracions públiques i la iniciativa 
social per la provisió de serveis a les persones:

 ▶ Un model que, per sobre de qualsevol altra 
consideració, garanteixi la protecció dels 
drets socials, l’interès general i la qualitat de 
l’atenció a les persones, especialment les més 
vulnerables.

 ▶ Un model que reconegui l’especificitat i la 
rellevància dels serveis d’atenció a les persones 
i n’asseguri la cobertura.

 ▶ Un model que, d’acord amb el què permet la 
normativa europea i estatal, articuli la gestió 
dels serveis d’atenció a les persones al marge 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, a 
través de l’acció concertada com a fórmula no 
contractual.

 ▶ Un model que garanteixi l’eficiència i el màxim 
retorn social dels recursos públics, en base a 

una gestió solidària sense afany de lucre.

 ▶ Un model que limiti clarament l’interès 
econòmic dels operadors que accedeixin a 
l’acció concertada, atorgant un rol fonamental 
i estratègic al Tercer Sector Social, com a part 
essencial del sistema català de serveis d’atenció 
a les persones.

 ▶ Un model basat en el diàleg i la 
coresponsabilitat per assolir uns objectius 
compartits: la defensa dels drets socials i la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Aquesta proposta es va presentar al sector el mes 
de desembre de 2017 i centrarà bona part de 
l’activitat d’incidència política l’any 2018. 
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5.3.
Ocupació i marc de 
relacions laborals 

Diàleg social i negociació 
col·lectiva

Com a agent social, La Confederació neix de 
la voluntat de contribuir a la regulació de les 
relacions laborals i és en aquest marc que entre 
les seves principals finalitats estatutàries està 
la negociació col·lectiva i el diàleg social. Com a 
entitat representativa del Tercer Sector Social 
de Catalunya, actualment La Confederació està 
present, incideix i signa els següents convenis 
col·lectius sectorials d’àmbit català:

 ▶ Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i 
sociocultural de Catalunya

 ▶ Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social 
Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de 
risc  

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

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

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

 ▶ Conveni Col·lectiu de Catalunya per als centres 
de desenvolupament infantil i atenció precoç

 ▶ Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció 
Domiciliària de Catalunya

La negociació col·lectiva 2017 en xifres 

3
Reunions de la comissió paritària 
del Conveni Col·lectiu d’empreses 
d’atenció domiciliària de Catalunya

9
Reunions de la comissió 
negociadora del Conveni d’Acció 
Social amb infants, joves, família, i 
d’altres en situació de risc

1
Reunió de la comissió de salut 
laboral del Conveni del Lleure 
Educatiu i Sociocultural

3
Reunions de la comissió paritària 
del Conveni de Tallers per a 
disminuïts psíquics 

16 Reunions de negociació col.
lectiva estatal (a través de 
l’AEEISSS) en tres convenis col.
lectius:

El mes de juliol de 2017 es 
va signar el nou Conveni 
d’Acció Social amb infants, 
joves, família, i d’altres en 
situació de risc (2013-2018).

 ▶ Convenio Estatal de Ocio Educativo y 
Animación Sociocultural 

 ▶ Convenio de Acción e Intervención Social
 ▶ Convenio de Reforma Juvenil y Protección 

de Menores
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Procés de reflexió estratègica 
entorn al negociació 
col·lectiva al Tercer Sector 
Social 

Durant l’any 2017 es va dur a terme un procés 
de reflexió per a la definició de l’estratègia 
conjunta de La Confederació davant de la 
negociació col·lectiva, amb la finalitat d’avançar 
cap a l’homogeneïtzació de criteris de negociació 
col·lectiva en els diferents  àmbits on participem. 

Per fer-ho, es va constituir un grup de treball 
específic de negociació col·lectiva, format per 
membres de la Junta Directiva de La Confederació 
així com un representant de cada subsector 
d’activitat. Per aquest procés de reflexió, es va 
comptar amb la col·laboració externa del Gabinet 
Jurídic Francesc José Maria, especialitzat en l’àmbit 
de les relacions laborals i el treball va consistir en:

 ▶ Anàlisi comparativa dels diferents convenis 
col·lectius en què participa La Confederació (7 
convenis)

 ▶ 4 sessions de treball per a la construcció de 
criteris i posicionament estratègic compartit

Anuari de l’Ocupació del Tercer 
Sector Social de Catalunya i 
Barcelona 2017 (3a Edició) 

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social 
de Catalunya és una recerca periòdica amb la 
finalitat de conèixer l’estat i l’evolució de l’ocupació 
que generen les organitzacions no lucratives que 
treballen en el sector de serveis socials i d’atenció 
a les persones.

A través de l’Anuari posem el focus en el Tercer 
Sector Social com a sector generador d’ocupació, 
un aspecte no sempre conegut –ni reconegut- que 
és el reflex de l’evolució d’un passat exclusivament 
voluntarista a un present clarament professionalitzat. 

Aquesta tercera edició, que es va presentar 
públicament el mes de Juliol de 2017 va 
representar sens dubte la consolidació de la 
iniciativa i el primer pas cap a la consecució d’una 
sèrie de dades que ens permetrà veure l’evolució 
del sector, detectar tendències, comparar-nos 
amb el comportament d’altres sectors econòmics 
i, per damunt de tot, prendre decisions col·lectives 
com a sector. 

L’Anuari de l’Ocupació no és un fi en ell mateix, 
sinó que és un instrument:

 ▶ Per generar coneixement i discurs compartit 
sobre l’estat i l’evolució de l’ocupació del sector

 ▶ Per reforçar el reconeixement del Tercer 
Sector Social com agent social i econòmic amb 
capacitat de generar ocupació

 ▶ Per l’anàlisi i treball per tots els actors vinculats

 ▶ Per reforçar la incidència política per reclamar 
una major inversió en el sistema de serveis 

socials com a eix fonamental de l’Estat 
del Benestar, avançant cap a models de 
concertació que permetin una major estabilitat 
dels serveis i de retruc, una millor qualitat de 
l’ocupació

 ▶ Per la millora contínua del propi sector, 
convençuts que la qualitat de l’ocupació 
repercuteix directament en la qualitat dels 
serveis socials i d’atenció a les persones

Per l’elaboració de l’Anuari, La Confederació va 
comptar amb la col·laboració i expertesa de 
l’Observatori del Tercer Sector.
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Algunes dades de l’Anuari de 
l’Ocupació del Tercer Sector 
Social de Catalunya  2017 

 ▶ 92.000 persones ocupades, un 2,2% més 
que l’any anterior.

 ▶ El 76% de les entitats afirmen no 
haver percebut indicis de recuperació 
econòmica

 ▶ El 92% de les organitzacions del Tercer 
Sector tenen menys de 250 persones 
contractades

 ▶ El 70% de les organitzacions tenen fins a 
50 persones contractades

 ▶ El 75% de les persones contractades són 
tècnics d’atenció directa

 ▶ El 74% de professionals contractats             
són dones

 ▶ El rati d’equitat salarial del Tercer Sector 
Social de Catalunya és de 1:3

 ▶ En xifres globals, la bretxa salarial entre 
homes i dones és poc significativa, 
situant-se en el 3%

 ▶ El 84% de les entitats compten amb un 
pla de formació sistematitzat o l’estan 
elaborant

La publicació complerta de l’Anuari de l’Ocupació 
del Tercer Sector Social de Catalunya 2017 (3a 
Edició) es pot consultar a la pàgina web de La 
Confederació i a través del següent enllaç: goo.gl/
YdM9g5 .

A partir del treball de camp d’àmbit català, La 
Confederació realitza anualment un informe 
territorial per Barcelona. 

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector 
Social de Barcelona es va presentar el mes 
de novembre de 2017 en el marc d’una jornada 
de networking sobre el Tercer Sector com a 
generador d’ocupació a la ciutat de Barcelona, co-
organitzada amb Barcelona Activa.

Aquesta recerca també es pot consultar a la 
pàgina web de La Confederació i a través del 
següent enllaç: goo.gl/qSX62u .

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-ANUARI-OCUPACIÓ-TSS-2017-WEB.pdf
http://goo.gl/YdM9g5
http://goo.gl/YdM9g5
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/11/anuari_BCN.pdf
http://goo.gl/qSX62u
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5.4. 
Promoció de la 
formació contínua 

A través del Grup de Treball de Formació, des 
de La Confederació s’impulsen accions per tal 
de garantir que els professionals del sector 
accedeixin a formació contínua. Més enllà de la 
promoció de la formació que desenvolupen les 
entitats i centres de formació propis del Tercer 
Sector, al llarg del 2017 La Confederació va 
desenvolupar diverses actuacions en aquesta línia.

Programa de millora de 
competències en matèria 
de contractació pública per 
entitats del Tercer Sector 
Social

Amb l’objectiu de reforçar el rol del Tercer Sector 
com a aliat estratègic en la provisió de serveis 
públics d’atenció a les persones, La Confederació 
va organitzar al 2017 dues edicions d’aquest 
programa de formació adreçat a professionals 
d’entitats interessats en aprofundir i millorar en 
l’àmbit de la contractació pública.

La primera edició es va realitzar els mesos de 
maig  i juny; i la segona els mesos de novembre i 
desembre de 2017.

El Programa entronca directament amb tres dels 
eixos de treball estratègics de La Confederació: 
el foment de la competitivitat empresarial del 
Tercer Sector Social, la millora de la contractació 
pública, garantint la qualitat dels serveis i el màxim 

retorn social, i finalment, la formació contínua 
dels professionals del sector. En aquest sentit, el 
Programa de millora de competències en matèria 
de contractació pública pretén donar eines a les 
organitzacions del Tercer Sector per tal d’afrontar 
les licitacions públiques en millors condicions; 
i alhora, promoure el coneixement del marc 
legislatiu vinculat a aquesta qüestió.

El Programa s’estructura en 5 sessions de 4 
hores de durada cadascuna, amb els següents 
continguts:

Sessió 1 
Marc normatiu i nous escenaris de contractació 
pública 

Sessió 2
Els plecs tècnics i administratius (I): claus per 
orientar-se 

Sessió 3
Els plecs tècnics i administratius (II): treball pràctic 
sobre contractes  

Sessió 4
Diàleg amb els òrgans de contractació

Sessió 5
Drets i deures de l’entitat licitadora

Per cadascuna de les sessions es compta amb 
formadors i ponents experts en la matèria, així 
com amb persones provinents de l’administració 
pública. En aquestes dues primeres edicions, 
es van formar 45 professionals del Tercer 
Sector provinents de 42 organitzacions 
socials.

La valoració dels participants va ser molt positiva 
i al llarg del 2018 ja s’està treballant per a la seva 
rèplica, tant en el territori com a Barcelona ciutat.
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Càpsula de Coneixement 
i Debat La Confederació: 
L’avaluació de riscos 
psicosocials al Tercer Sector 
Social 

El mes d’abril de 2017 es va celebrar la càpsula 
de coneixement i debat “L’avaluació de riscos 
psicosocials al Tercer Sector Social” amb l’objectiu 
d’aprofundir en la matèria i compartir experiències 
per identificar reptes i propostes de millora 
aplicables al conjunt del sector.

La presentació de la càpsula va anar a càrrec de 
Jordi Roman, Coordinador del Grup de Treball 
d’Ocupació i Gestió de Persones al Tercer Sector 
Social de La Confederació. Posteriorment, Roser 
Martí, professional de SePrA – Servei de Prevenció 
Integral, va ser l’encarregada de fer la ponència 
marc i conduir les experiències de les cinc entitats 
convidades: Creu Roja Catalunya, Casal dels 
Infants, INTRESS, Fundació Privada IDeA i Fundació 
Pere Tarrés.

Fruit d’aquesta càpsula es va editar un quadern 
amb el mateix títol que es pot consultar al web de 
La Confederació i a través del següent enllaç: goo.
gl/jjxAfE .

Jornada sobre la formació 
contínua al Tercer Sector 
Social de Catalunya

El mes de juny de 2017, La Confederació va 
organitzar la Jornada “La formació contínua al 
Tercer Sector Social de Catalunya” amb una triple 
finalitat: reflexionar sobre el valor de la formació 
com a eina bàsica per la millora de l’organització i 
de la qualitat dels serveis d’atenció a les persones; 
sensibilitzar sobre la importància de les polítiques 
de formació en el si de les organitzacions; i 
fomentar el desenvolupament d’una oferta de 
formació contínua adequada de les necessitats i 
especificitats del Tercer Sector Social.

La jornada es va estructurar en tres grans blocs: en 
un primer moment, la ponència a càrrec de la Sra. 

Pilar Pineda Herrero, pedagoga i professora titular 
d’Economia de l’Educació i Pedagogia Laboral de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; a continuació, 
la taula rodona- debat entre l’Administració i el 
Tercer Sector, moderada pel Sr. Raimon Goberna, 
President de la Comissió de Formació i amb la 
participació de la Sra. Ariadna Rectoret, Directora 
del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya, el Sr. Alfonso Luengo, Director-Gerent 
de la Fundació Estatal para la Formación en el 

Empleo, el Sr. Oriol Mestre, Cap del Centre de 
Formació de Fundesplai i el Sr. Nasi Muncunill, 
Director del CAE. 

Finalment, la jornada va cloure amb la realització 
de tres espais simultanis d’intercanvi d’experiències 
entre entitats sobre tres qüestions fonamentals: 
la detecció de necessitats de formació: eines, 
estratègies i recursos; l’execució del pla de 
formació; i la transferència i impacte de la formació.

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/02/Riscos_psicosocials.pdf
http://goo.gl/jjxAfE
http://goo.gl/jjxAfE
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5.5. 
Acompanyament al 
Tercer Sector Social 
de Catalunya 

L’any 2017 La Confederació va iniciar una 
línia d’actuació basada en l’acompanyament 
especialitzat a les entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya amb la voluntat d’impulsar la millora 
contínua i l’excel·lència en qüestions de cabdal 
rellevància pel posicionament i reconeixement del 
valor d’aportació del sector.

Programa pilot 
d’acompanyament a la millora 
de la participació interna i 
gestió democràtica

El programa pilot per la millora de la participació 
interna i la gestió democràtica a les organitzacions 
del Tercer Sector Social de Catalunya tenia per 
objectiu enfortir el sector no lucratiu de serveis 
d’atenció a les persones a través de la promoció 
de models de gestió propis de l’Economia Social. 

En una primera fase, es va dur a terme la 
conceptualització i el disseny d’una eina que 
permetia avaluar l’estat de la qüestió en qualsevol 
organització i identificar aspectes de millora per 
avançar cap a organitzacions més participatives i 
democràtiques.

En una segona fase, i a partir d’una convocatòria 
oberta de participació, es van seleccionar 
sis entitats a les quals es va oferir un 
acompanyament individualitzat i especialitzat 

per tal d’aplicar l’eina, extreure’n el diagnòstic i 
dibuixar el full de ruta organitzatiu per avançar en 
la matèria.

Les 6 organitzacions participants en el programa 
pilot 2017 van ser:

 ▶ Associació Alba (Tàrrega | Àmbit discapacitat)

 ▶ Associació Saó Prat (El Prat de Llobregat | 
Àmbit joves – Inserció Laboral)

 ▶ Fundació La Xarranca/ El Cae (Manresa | Àmbit 
lleure educatiu)

 ▶ Fundació Santa Susanna (Caldes de Montbui | 
Àmbit gent gran)

 ▶ Fundació Surt (Barcelona | Àmbit dona)

 ▶ TEB Cooperativa (Barcelona | Àmbit 
discapacitat)

Finalment, a partir de la sistematització de 
resultats del programa pilot es va elaborar, editar 
i presentar públicament la  “Guia per impulsar 
la Governança Democràtica a les organitzacions 
del Tercer Sector Social”, una publicació que La 
Confederació posa a disposició de tothom com 
a instrument per acompanyar al sector i avançar 
col·lectivament cap a la millora de la participació 
interna i la gestió democràtica en el si de les 
organitzacions.

Per la realització d’aquest programa, La 
Confederació va comptar amb la col·laboració 
tècnica de 3 consultories especialitzades en la 
matèria: Gestió Integral, Hobest i Vector 5.
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Recursos disponibles 
sobre el Programa:

Vídeo “Entitats amb Swing”! 
Una eina de promoció i difusió 
de la Governança Democràtica al 
Tercer Sector Social
Enllaç al vídeo: vimeo.com/245710857 

Vídeo testimonial i de resum del 
Programa pilot 2017
Enllaç al vídeo: vimeo.com/245008921  

5.6.
Reconeixement, 
promoció i 
projecció 

Celebració del 20è aniversari 
de La Confederació

El dia 3 de maig de 2017 al Palau Robert de 
Barcelona - i en el marc de la cloenda de 
l’Assemblea General 2017 - La Confederació va 
celebrar el seu 20è aniversari amb l’acte “20 anys 
d’associacionisme empresarial al Tercer Sector 
Social de Catalunya: present, passat i futur”.

Joan Segarra, President de La Confederació va 
obrir l’acte destacant el rol La Confederació en 
els seus 20 anys de vida, contribuint al procés 
d’articulació i construcció del què és avui el Tercer 

Sector Social al nostre país: “un agent social i 
econòmic reconegut , estructurat, amb capacitat 
d’incidència i de transformació social”. Igualment 
va reivindicar el sector com a aliat estratègic de 
l’Administració Pública en la provisió de serveis 
d’atenció a les persones i va reclamar davant 
els representants institucionals un nou marc 
de col·laboració públic-social que garanteixi la 
qualitat dels serveis i la reinversió del beneficis 
des de la no lucrativitat. 

Per la seva banda, la Honorable Sra. Neus Munté, 
Consellera de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya va felicitar La Confederació per la seva 
trajectòria i contribució a l’estructuració del Tercer 
Sector Social, un sector d’activitat econòmica 
rellevant i estratègic per la cohesió social del país.

L’acte va comptar també amb una taula rodona 
de diàleg sobre la contribució de l’associacionisme 
empresarial a l’articulació del sector, amb 
persones que han participant activament en 
el procés de construcció i consolidació de La 
Confederació al llarg dels seus 20 anys de vida: el  

https://vimeo.com/245710857
https://vimeo.com/245008921
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Xavier Puig; el Pepín de la Rosa; el Guillem Correa; 
l’Assumpció Ros; i el Ramon Vives.

Finalment, l’acte va cloure amb unes paraules del 
Sr. Josep Vidal, Director General d’Economia Social, 

Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la 
Generalitat de Catalunya; el Sr. Jordi Via, Comissionat 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum 
de l’Ajuntament de Barcelona i la Sra. Carmen Rico, 
Vicepresidenta de La Confederació.

Recursos disponibles de la 
celebració del 20è aniversari: Quadern “20 anys 

d’associacionisme empresarial 
al Tercer Sector Social de 
Catalunya”
Enllaç:  www.laconfederacio.org/wp-content/
uploads/2017/07/Transcripcio_20_anys_.pdf 

Vídeo resum de l’acte de 
celebració
Enllaç: vimeo.com/218454788 

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/07/Transcripcio_20_anys_.pdf
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/07/Transcripcio_20_anys_.pdf
https://vimeo.com/218454788
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Llançament dels Premis La 
Confederació

L’any 2017 La Confederació va posar en marxa els 
Premis La Confederació que, en la seva primera 
edició van tenir com a objecte  el reconeixement 
de les iniciatives de gestió democràtica i de 
transformació social portades a terme per 
entitats del Tercer Sector Social que generen 
activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i 
d’atenció a les persones.

Els Premis La Confederació 2017 s’estructuraven 
en 2 categories: Gestió democràtica i 
Transformació social, amb una dotació econòmica 
total de 10.000 €.

Dins el termini establert es van rebre un total de 
24  candidatures i el mes de maig de 2017 es va 
celebrar l’acte de lliurament dels Premis al Palau 
Robert de Barcelona, del qual en van resultar 
guanyadores les següents iniciatives:

Iniciatives guanyadores Premis 
La Confederació 2017

Categoria A: Gestió Democràtica:

 ▶ 1r premi: Model de participació interna, 
Suara Serveis SCCL

 ▶ 2n premi: Cooperativa d’alumnes Pinisan, 
Escola Rel

Categoria B: Transformació social

 ▶ 1r premi: Xarxa d’activistes contra l’estigma, 
Obertament

 ▶ 2n premi: Serveis funeraris des de 
l’economia social, Fundació Santa Susanna.

Com a reconeixement a totes les candidatures 
presentades i amb la voluntat de fer visible el valor 
d’aportació i el caràcter transformador del Tercer 
Sector Social de Catalunya, La Confederació va 
editar la publicació “Experiències inspiradores 
de gestió democràtica i transformació social 

en el Tercer Sector Social” amb el recull de les 
24 iniciatives presentades.

Podeu trobar aquesta publicació a la pàgina web 
de La Confederació i a través del següent enllaç: 
goo.gl/m5pkjF .

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/05/J_BONES-PRACTIQUES-WEB.pdf
http://goo.gl/m5pkjF
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Promoció del mercat social

Arran de la dada que ens donava l’Anuari de 
l’Ocupació 2017 en relació al nombre d’entitats  
del Tercer Sector Social de Catalunya que 
externalitzen serveis complementaris a la seva 
activitat principal a proveïdors de l’Economia 
Social o del mateix Tercer Sector (un 39%), l’any 
2017 La Confederació va iniciar una línia de treball 
per començar a explorar la possibilitat d’eixamplar 
aquesta realitat a través del foment de l’ús del 
mercat social entre les entitats del sector.

Al llarg de l’any 2017 es va realitzar una primera 
fase de treball de camp i diagnosi qualitativa – en 
col·laboració amb Ilabso – i al llarg del 2018 es 
presentaran els principals resultats i es donarà 
continuïtat a la iniciativa. L’objectiu últim d’aquesta 
línia de treball és enfortir el conjunt de l’Economia 
Social i generar sinèrgies dins el propi sector com 
a clients/proveïdors de mercat social.

Projecció i presència en 
mitjans de comunicació
Al llarg de l’any 2017 La Confederació va tenir 72 
impactes en mitjans de comunicació.

Premsa
14/19,4 %

Ràdio
7/9,7 %

Agència
12/16,7 %

Corporatiu
6/8,3 %

Online
33/45,8 %

Per tipologia 
de mitjà:

Per gènere 
periodístic:

Notícia/crònica
20/27,8 %

Reportatge / 
notícia amb 
declaracions
42/58,3 %

Entrevista
2/2,8 %

Opinió
8/11,1 %

72

72

Presència social 2017

La Confederació va estar 
representada en 23 actes i 
jornades organitzades pel Tercer 
Sector Social de Catalunya o 
altres agents vinculats sobre 
temes d’interès sectorial

Per 
temàtica:

Anuari de 
l’Ocupació 
2017
23/31,9 %

Altres
15/20,8 %

Presentació 
d’Economia 
Social 
Catalunya
15/20,8 %

Nou conveni 
d’acció social

4/5,6 %

Articulació 
del Tercer 
Sector Social
2/2,8 %

Premis La 
Confederació 

2017
3/4,2 %

Model de 
col·laboració 
públic-social 

4/5,6 %

Cloenda progra-
ma de millora 

de contractació 
pública
5/6,9%

Situació política i 
social a Catalunya

13/18,1 %

72



5958

DESPESES
Despeses de personal  101.416,55 € 
Serveis professionals externs  163.077,58 € 
Lloguers  8.259,39 € 
Assegurances  1.433,19 € 
Serveis bancaris  729,87 € 
Publicitat i propaganda  22.869,16 € 
Subministraments  2.130,06 € 
Altres serveis  9.138,71 € 
Amortitzacions  954,85 € 
Ajuts i altres despeses  10.000,00 € 
Altres resultats  7,03 € 
TOTAL DESPESES 320.016,39 €

INGRESSOS
Quotes socials  82.045,53 € 
Inscripcions  8.960,00 € 
Subvencions públiques  255.002,01 € 

Generalitat de Catalunya  212.818,01 € 
Ajuntament de Barcelona  35.184,00 € 
Diputació de Barcelona  7.000,00 € 

Altres ingressos  618,69 € 
TOTAL INGRESSOS 346.626,23 €

Resultat 26.609,84 €

Compte d’explotació 2017

6. Dades 
econòmiques

ACTIU
Actiu no corrent  9.300,73 € 
Immobilitzat material  2.711,99 € 
Actius per impost diferit  6.588,74 € 
Actiu corrent  253.709,41 € 
Deutors  244.649,64 € 
Periodificacions a curt termini  437,88 € 
Inversions financeres a curt termini  34,89 € 
Efectiu i altres actius líquids equivalents  8.587,00 € 
TOTAL ACTIU  263.010,14 € 

PATRIMONI NET I PASSIU
Patrimoni net  247.531,09 € 
Fons popis  75.718,09 € 

Fons social  49.108,25 € 
Excedent de l’exercici  26.609,84 € 

Subvencions i donacions  171.813,00 € 
Passiu corrent  15.479,05 € 
Deutes a curt termini  273,50 € 
Creditors per activitats i altres comptes a pagar  12.801,46 € 
Periodificacions a curt termini  2.404,09 € 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  263.010,14 € 

Balanç de situació 2017



6160

7. Suport 
institucional

Generalitat de Catalunya. Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció 
General d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa

Conveni de col·laboració:

“Reforçament del rol patronal del Tercer Sector i 
de l’Economia Social a Catalunya”

Per la realització de les activitats 2017, La 
Confederació va comptar amb el suport de 
les següents institucions i organismes públics 
a través de convenis de col·laboració per 
l’assoliment d’objectius compartits:

Ajuntament de Barcelona. Comissionat 
d’Economia Social, Desenvolupament Local i 
Consum

Conveni de col·laboració:

“Reconeixement, enfortiment i millora de l’impacte 
del Tercer Sector Social a la ciutat de Barcelona”

Diputació de Barcelona. Àrea d’atenció a les 
persones

Conveni de col·laboració:

Activitats de recerca, assessorament i cooperació 
amb impacte en el món local

Moltes gràcies a totes elles.
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8. El 2017 
en imatges



Via Laietana 54 1r pis 
08003 Barcelona | 93 268 85 60 
info@laconfederacio.org
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