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SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL SOBRE FINANÇAMENT 2011 

 

 

Nº Actuació Acció Prevista 2011 Acció Executada 2011 Acció pendent 2012 

1 Realitzar un informe bianual 
sobre la percepció de les entitats 
del sector sobre les relaciones 
econòmico-financeres amb les 
Administracions Públiques. 
(Mapa de les retallades). 
 

- Seguiment de noves onades. 
- Retroalimentació amb el Grup 
de Finançament. 
- Definició del pla d’acció 
davant les AAPP. 

- Seguiment de la 2na i 3ra onada de 
l’estudi. 
- Presentació i debat sobre la 2na 
onada. 
- Elaboració del qüestionari de la 3ra 
onada i en procés l’estudi de camp. 
(19 set) 
 

- Presentació i debat en el 
grup de la 3ra onada 
(gener 2012). 
- Planificació de la 
continuïtat de l’estudi: 
format, onades, etc.  

2 Realitzar un estudi comparatiu 
sobre les pràctiques 
administratives de les diferents 
Administracions Públiques en 
l’adjudicació de subvencions. 
 

 

- Seguiment de l’elaboració de 
l’estudi. 
- Retorn al Grup de treball de 
finançament. 
- Pla d’acció davant les AAPP. 

- Estudi finalitzat. 
- Presentació dels 1ers resultats i 
debat amb el grup. (7 de juny) 
- Presentació dels resultats finals i 
debat amb el grup. (17 nov) 

 

3 Formació en instruments de 
tresoreria (factoring, confirming, 
etc.) 

Identificar necessitats, 
destinataris, format, docents, 
etc. 

- Debat i aprovació de la proposta 
formativa en instruments de 
tresoreria per a entitats. (14 d’abril) 
- Sol.licitud i aprovació del 
finançament. 
 

Seguiment, difusió i 
execució del curs 

4 Centrals de compres: guanyar 
economies d’escala en la 
negociació de despeses comunes 

Presentació d’un cas i valoració 
sobre la viabilitat de la posada 
en pràctica. 
 

Presentació i debat sobre serveis 
compartits entre entitats i 
concretament, sobre la posada en 
marxa d’una central de compres, a 
càrrec de Celso Rodríguez i Juan 
Garza de l’entitat Expense Reduction 
Analysts. (14 abril) 
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5 Estratègia de cash pooling. Presentació d’un cas i valoració 
sobre la viabilitat de la posada 
en pràctica. 

Taller sobre la creació d'un sistema 
cash pooling i sobre la gestió 
compartida de tresoreria, a càrrec de 
Sergi Valentín i Mª José Navarrete de 
la Fundació Catalana de l'Esplai. (7 
de juny) 
 

 

6 Presentació d’altres casos de 
bones pràctiques en la gestió de 
tresoreria. 

Avals preferents per entitats 
socials. 

Presentació i debat sobre els 
sistemes d'avals per entitats socials, 
a càrrec de Joaquim Silvestre 
d'AVALIS i Dionisio Txaparro 
d'OINARRI. (19 set) 
 

 

Proveïdors homologats. - Presentació i debat sobre 
l’experiència en xarxa de fer 
proveïdors homologats, a càrrec de 
Santi Villegas, Director Financer dels 
Salesians de Catalunya. (14 abril) 
- Fitxer compartit per a elaborar un 
llistat de productes homologats.  
 

Valorar si donem 
continuïtat al llistat de 
proveïdors homologats. 

Assegurances ètiques. - Presentació i debat sobre 
assegurances ètiques, a càrrec d'en 
Jordi Via d'Arç Cooperativa. (17 nov) 

 

 

7 Incidència política sobre la 
millora de finançament respecte 
a les AA.PPs i sobre sistemes de 
finançament específics i 
preferents per a les entitats del 
sector. 

Reunions, negociació i acords 
de finançament amb les 
Administracions i institucions   

- Valoració d’un possible acord global 
amb Fiare per oferir a les entitats 
socials condicions preferents i més 
accessibles (14 d’abril) 
- Avenços amb l’ICF (7 de juny) 
- Presentació i debat sobre l’informe 
elaborat per la Taula sobre les 
necessitats financeres del sector. (19 
de set) 
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- Acords tancats amb l’ICO (7 de 
juny) 
- S’inclou en el document de les 25 
propostes de la TSS a partits polítics 
per a les eleccions generals del 
20.11.11 la reforma de la llei de 
subvencions per a que s’adapti a les 
característiques del TS, i es 
simplifiquin i agilitzin els 
procediments d’atorgament, 
pagament i justificació. 
 

8 Visibilitat del treball que du a 
terme el Grup de Finançament. 

Difusió de l’activitat del Grup a 
través dels mitjans de 
comunicació de la Taula. 

- Habilitat espai específic pel Grup de 
Finançament a la web de la Taula. 
- Notícies a la Circular de la Taula 
sobre presentacions: AVALIS, 
OINARRI, cas cash pooling, resultats 
de l’estudi sobre l’adjudicació de 
subvencions, etc.  
- Presentació al III Congrés dels 1ers 
resultats de l’estudi comparatiu sobre 
les pràctiques administratives de les 
diferents Administracions Públiques 
en l’adjudicació de subvencions. 
 

 

Definir i ampliar continguts 
espai web del grup. 

9 Mapa de les pràctiques dels 
bancs. 

Possible elaboració d’un 
informe 

No s’ha executat. Valorar la possible execució 
de l’acció al 2012. 
 

10 Analitzar el pressupost 2011 del 
Departament d’Acció Social de la 
Generalitat, i divulgar a les 
entitats els resultats d’aquesta 
anàlisi. 

Informe d’anàlisis i esmenes 
als pressupostos 2011 del 
DASC.  

Acció executada.  



 

 4

 

 
Reunions internes del Grup de treball de Finançament realitzades al 2011: 

 

- 22 de febrer 
- 14 d’abril 
- 7 de juny 
- 8 de juliol (només coordinadors) 
- 19 de setembre 
- 17 de novembre 

 
 

 

 

Proposta de calendari de reunions del grup pel 2012: 

 

- 20 de gener 
- 9 de març 
- 27 d’abril 
- 15 de juny 
- 14 de setembre 
- 16 de novembre 
 

 


