


Millora de l’ocupació en el sector 

social, a través de:

– Augmentar la competitivitat.

OBJECTIU:

– Augmentar la competitivitat.

– Enfortir el sector.



Entitats sòcies
• Taula d’Entitats del Tercer Sector de 
Catalunya (Coordinadora).

• Fundació Pere Tarrés.• Fundació Pere Tarrés.

• Suport Associatiu – Fundació Catalana de 
l’Esplai.

• Espiral.

• Entitats catalanes d’acció social – ECAS
(assistència tècnica per Ecas de la Fundació Surt)



� Transferència del coneixement i sensibilització del sector

� Servei d’assessorament a entitats (Actuació 3)

� Millora de gestió

� Millora de la capacitació del capital humà

� Formació a directiu/ves generals (Actuació 6)

Actuacions

� Formació a directiu/ves generals (Actuació 6)

� Formació a direcció de RRHH (Actuació 7)

� Capacitació de comandaments intermitjos 

(Actuació 8)

� Millora de la participació del TSS en el mercat

� Transferència i sensibilització sobre el valor afegit del 
TSS



ECAS està vinculada a 4 actuacions: 

Lidera:

Actuació 3: Servei d’assessorament a Entitats.

Actuació 8: Capacitació de comandaments 

Actuacions ECAS

Actuació 8: Capacitació de comandaments 
intermitjos. 

Col�labora:

Actuació 6: Formació a directius/ves generals. 

Actuació 7: Formació de direcció de RRHH.



Pressupost d’ECAS

• Pressupost total: 131.564,33€

• Aportat pel SOC (75%): 98.673,25 €• Aportat pel SOC (75%): 98.673,25 €

• Cofinançament (25%) : 32.891,08 €



Pressupost d’ECAS

Cost assistència tècnica del projecte per Cost assistència tècnica del projecte per 
part de Fundació Surt 17.150,00€



Distribució Pressupost d’ECAS

Pressupost total

Partides Personal Contractació de Serveis

131.564,33 €                                       

Partides Personal Contractació de Serveis

Sol�licitat 25.164,33 €  106.400,00 €                 

Aportació SOC (75%) 18.940,74 €  79.825,00 €                   

Cofinançament (25%) 6.223,59 €    26.575,00 €                   

*Una tercera partida en la que s’estructura el pressupost 
d’ECAS és el d’assegurances per a persones que participen 
en cursos de capacitació. La quantia prevista és de 100€.



Descripció de les ActuacionsDescripció de les Actuacions



Servei d’assessorament a Entitats (Actuació 3)
ECAS lidera

• Objectiu: Donar assessorament estratègic i tècnic
a les entitats per a impulsar aliances en quatre 
variables:variables:

– Territori.

– Col�lectiu.

– Processos claus.

– Metodologia.

Resultat a assolir: Millorar la competitivitat i 
donar suport a la innovació mitjançant les 

aliances.



Accions i Responsabilitats | Actuació 3
Responsabilitats

ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació 

SURT).

ECAS

Contractació d’una persona experta 

Accions

Preparació, seguiment i control de l'actuació.

Assessorament a la configuració d'aliances 

locals i estatals. Programa ALIA'T

Contractació d’una persona experta 

en aliances i tercer sector: Serà la 

persona que impulsarà les aliances 

entre les entitats. 

ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació 

SURT).

Establiment de mecanismes de 

difusió. 

ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació 

SURT).

Seguiment, eines i control de 

l’actuació. Fundació SURT

Si s’escau està previst contractar 

altres persones per a donar un 

assessorament més específic en 

aliances puntuals. 

ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació 

SURT i la persona que coordini aliances).

ESPIRAL

Assessorament a la configuració d'aliances 

internacionals



Pressupost | Actuació 3

Concepte Pressupost Aportació SOC Preu

Coordinador/a d'aliances 20.000,00 

Preparació seguiment i control de l'acció. 

Coordinació i gestió de l'execució del 

projecte per part d'ECAS. 

12.500,00 

Contractació experts i serveis aliances 

prioritàries
8.750,00 

55.000,00 41.250,00 



Formació a directius/ves generals (Actuació 6)
ECAS participa

• Objectiu: Capacitar els directius/ves 
del tercer sector per tal que puguin del tercer sector per tal que puguin 
millorar les seves organitzacions, 
mitjançant el seu lideratge.  



Accions i Responsabilitats | Actuació 6

Responsabilitats

Fundació Pere Tarrés: Coordinació del curs i execució 

de la part teòrica del curs.

ECAS: Part pràctica del curs. Es tracta d’una 

transferència d’experiències: 8 persones amb una 

consolidada experiència en direcció d'entitats d'acció 

Accions

Disseny i realització de 8 mòduls de 12h 

cadascun de formació amb la següent 

distribució: 8h teòriques i 4h de contingut 
consolidada experiència en direcció d'entitats d'acció 

social per a que expliquin la seva experiència i com han 

posat en pràctica les habilitats directives. 

Selecció de les 8 persones expertes. ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació SURT).

Contacte i suport a les persones 

expertes. ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació SURT).

Seguiment del curs i de les sessions 

pràctiques. ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació SURT).

Recopilació i elaboració d’un producte 

final on s’incorporin totes les 

aportacions dels 8 directius/ves. ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació SURT).

distribució: 8h teòriques i 4h de contingut 

més pràctic. 



Pressupost | Actuació 6

Concepte Pressupost Aportació SOC Preu

Retribució directors/es d'entitats 8.000,00Retribució directors/es d'entitats 8.000,00

Edició online producte final 1.000,00

Preparació, seguiment i control de l'acció, 

recopilació i elaboració producte final
4.650,00

21.000,00 15.750,00



Formació de direcció RRHH (Actuació 7)
ECAS participa

• Objectiu: Desenvolupar les 
competències directives i personals competències directives i personals 
dels directors/es de RRHH per millorar 
la gestió del talent i les entitats.

– 2 vies:

• Formació de competències directives a RRHH.

• Mentoring.



Accions i Responsabilitats | Actuació 7

Responsabilitats

Fundació Pere Tarrès. 

Accions
Formació de competències directives a RRHH. 13 

sessions (del 28 de gener al 7 d'octubre). Fundació Pere Tarrès. 

ECAS

Selecció de les persones mentores i invitació a 

participar ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació SURT).

Suport i seguiment de la tasca de les mentores. ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació SURT).

Preparació, seguiment i control del mentoring ECAS (amb el suport tècnic de la Fundació SURT).

sessions (del 28 de gener al 7 d'octubre).

Mentoring (cada alumne disposa de 5 hores de 

mentoring impartit per professionals amb una àmplia 

experiència en la gestió de RRHH al tercer sector 

social).



Pressupost Actuació | Actuació 7

Concepte Pressupost Aportació SOC PreuConcepte Pressupost Aportació SOC Preu

Retribució a mentores 17.000,00  12.750,00 12.000,00



Capacitació de comandaments intermitjos
(Actuació 8)
ECAS lidera

• Objectiu: Aportar una formació • Objectiu: Aportar una formació 
capacitadora que permeti als 
comandaments intermitjos de les entitats 
innovar en l’acció social i participar en la 
millora dels processos clau de l’entitat.



Accions i Responsabilitats | Actuació 8

Responsabilitats

ECAS

9 sessions: Seminari Comprendre les 

Accions

Realització de 13 sessions de formació

9 sessions: Seminari Comprendre les 

Desigualtats Socials (Oct 2010 a 

febrer 2011). ECAS.

4 sessions centrades en la 

capacitació per a la innovació. Consultora Bhantal.

ECAS

ECAS (amb el suport tècnic de la 

Fundació SURT). 

Difusió de la formació.

Justificació de l'actuació



Pressupost | Actuació 8

Concepte Pressupost Aportació SOC Preu

Seminari desigualtats 7.500,00 

Bhantal 2.475,00 13.300,00  9.975,00 


