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Informe econòmic 
i de gestió 2013 

1. Notes explicatives informe 
Auditoria Comptes 2013 
 

• El resultat final d’ECAS després dels assentaments de 

regularització pertinent abans d’ impostos es de 

4.004,31€ 

• S’ha realitzat una dotació per incobrables per 616,13 

(AFOCAT) 

• Es van efectuar dos assentaments per subcontractació 

per valor de 418,31 euros 

• Per tant a diferencia del que vam publicar a la 

memòria i amb tota la informació que ja disposem 

s’ha augmentat despesa en 1.067 euros 

• La auditoria no inclou cap “salvetat” i informa que els 

comptes anuals 2013 expressen en tots els aspectes 

significatius la imatge fidel del patrimoni i de la 

situació financera d’ECAS.  
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Informe econòmic 
i de gestió 2013 

2. Notes  explicatives sobre 
la gestió el 1r semestre 
 

• Tancament Programa Reinventa’t, formació i posada en 
marxa d’un pla de reinvenció a mida per a entitats sòcies en 
dificultats  
 

• Inici Programa Alia’t amb la Diputació de Barcelona. 
 

• En el marc de les eleccions europees, hem organitzat un Cicle 
de debats sobre polítiques socials europees: 
 
• Com podem fer més i millor incidència en les polítiques de al UE? 
• Polítiques migratòries a la UE: Europa social o Europa-fortalesa? 
• Com afronta Europa el repte de l’Ocupació 

 
• Desmond Tutu, Premi Nobel i Premi Catalunya 2014, ens 

ofereix el diàleg sobre Desigualtats i risc de violència: és 
possible garantir la cohesió social sense garantir la 
dignitat? 
 

• Ple extraordinari contra la pobresa al Parlament de 
Catalunya, participació i incidència. 
 

• Visita de la Consellera de BSiF a la junta directiva d’ECAS. 
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Informe econòmic 
i de gestió 2013 

2. Notes  explicatives sobre 
la gestió el 1r semestre 
 

• Publicació de l’Insocat monogràfic Joves i presentació al Parlament de 
Catalunya. 
 

• Posicionament entorn a l’Empobriment de les famílies. 
 

• Publicació de noves propostes de les entitats socials sobre la RMI. 
 

• Incidència política entorn a la llei del SOC i el model d’agències de 
col·locació.  
 

• Agenda política reunions a nivell de l’administració autonòmica i local, i 
amb partits polítics de representació parlamentària per temes diversos 
(Pobresa, RMI, Llei SOC, Agències...) 
 

• Activitats de la Xarxa DDiPAS: 
 
• Jornada  (Des)igualtats de gènere: cap on va Europa? 
• Diàleg ‘Els drets de les dones: estratègies per avançar’ 
• Diàleg ‘Equitat i qualitat: nova gestió del temps en la vida quotidiana’  
• Elecció nova junta de govern  
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Informe econòmic 
i de gestió 2013 

2. Notes  explicatives sobre 
la gestió el 1r semestre 
 

• Comissió de Famílies | Posicionament sobre empobriment i famílies, 
presentat a Consellera Munté, inici analisis i detecció d’incompliments en el 
Pla Integral de Suport a les Famílies 2012-2016. 

• Comissió de Migracions | Incorporada al treball del GT Taula Tercer 
Sector. Participació a la Comissió Permanent de la Taula de Ciutadania i 
Immigració. 

• Comissió Inserció Sociolaboral | Incidència política en la nova llei SOC: 
incorporació del Tercer Sector a l’òrgan de direcció; en el model d’agències 
de col·locació. Disseny projecte Barcelona Ocupació 

• Comissió de VIH/sida | Participació a les taules de l’ICASS 
• Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal | organització dels 

tallers ‘Tendint Ponts’, elaborant document d’incidència política en l’àmbit 
penitenciari. 

• Comissió Territorial Tarragona | Posicionament sobre la dignitat de la 
ciutadania, trobada amb l’IMSST per la concreció d’un conveni de 
col·laboració, trobada amb la URV per l’organització de les càpsules 
formatives 2014 i la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona per 
l’organització d’actes conjunts i d’interès general cara a la celebració del 17 
d’octubre, Dia Europeu de la Lluita per a la eradicació de la Pobresa. 
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Informe econòmic 
i de gestió 2013 

2. Notes  explicatives sobre 
situació econòmica primer 
semestre 
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• Amb la informació que disposem a data d’avui, podem informar que: 
 

• De les subvencions pressupostades hi haurà una disminució de 5717, 98 

amb les resolucions actuals 

• Es confirmen els convenis que vam planificar excepte amb DEiO (encara no 

signat) N’hi haurà un de més amb l’Ajuntament de Barcelona per valor de 

10.000 euros 

• Hem perdut un client important de l’Agència però estem treballant per 

restablir aquesta situació. A la data d’avui hi ha 6.000 euros menys en 

ingressos, tot i que tenim emparaulats clients per 3.000 euros. 

• A data d’avui encara no hem inclòs, fins que no estigui signat, el projecte 

amb l’Ajuntament de Barcelona sobre ocupació amb Creu Roja i FEICAT  

1.500.000 euros, 1.200.000 d’aportació i 300.000 de cofinançament. 

• Tampoc hem inclòs el nou projecte que realitzaríem amb la Obra social de la 

Caixa per lluitar contra la pobresa per valor de 30.000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 



Informe econòmic 
i de gestió 2013 

3. Notes explicatives sobre el 
pressupost executat el 1r 
semestre 

INGRESSOS 
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EXECUTAT  PRESSUPOST  

30.06.2014 2014 

 TOTAL INGRESSOS         140.628,89 €    240.004,28 €  

      

Subvencions 8.870,53 € 14.587,98 € 

Ajunt.Barcelona Associacionisme 2.500,00 € 1.950,00 € 

Diputacio BCN 2.952,53 € 2.437,98 € 

Ajuntament Tarragona 0,00 € 0,00 € 

Ajunt.Barcelona Immigracio 0,00 € 3.000,00 € 

Dept. DBSiF - Secret.Inmigracio 0,00 € 3.500,00 € 

Dept. DBSiF - Secret i familia 0,00 € 0,00 € 

ICD Ddpas 1.078,00 € 0,00 € 

Ajunt. Barcelona Ddipas 2.340,00 € 3.700,00 € 

Convenis 89.818,00 € 148.136,30 € 

Diputacio BCN 5.000,00 € 10.000,00 € 

Governació 10.818,00 € 21.636,30 € 

DBSiF - ICASS 42.500,00 € 85.000,00 € 

La Caixa 21.500,00 € 21.500,00 € 

ajuntament bcn 10.000,00 € 0,00 € 

Dep.EiO 0,00 € 10.000,00 € 

Prestacio serveis 37.059,01 € 72.250,00 € 

Col.Treb.Socials 8.000,00 € 14.250,00 € 

Funda Ambit 0,00 € 6.000,00 € 

Formació 0,00 € 0,00 € 

Quotes 29.059,01 € 52.000,00 € 

Altres ingressos 4.881,35 € 5.030,00 € 

Financers 5,29 € 0,00 € 

Altres 4.876,06 € 5.030,00 € 



Informe econòmic 
i de gestió 2013 

3. Notes explicatives sobre el 
pressupost executat el 1r 
semestre 

DESPESES 
EXECUTAT  PRESSUPOST  

30.06.2014 2014 
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TOTAL DESPESES 137.467,86 € 240.004,28 € 

      

Personal (cos empresa ) 69.620,07 € 139.085,00 € 

Direccio 27.974,16 € 58.800,00 € 

Secret.técnica 0,00 € 0,00 € 

Àrea de Projectes 16.441,20 € 33.000,00 € 

Adjunt a redacció 9.090,15 € 18.385,00 € 

Direcció ACS 16.114,56 € 28.900,00 € 

Secretaries Territorials 0,00 € 0,00 € 

Coordi. Immigració 0,00 € 0,00 € 

Coordi. Inserció Sòciolaboral 0,00 € 0,00 € 

      

Serveis externs 67.847,79 € 100.919,28 € 

Lloguers 5.524,00 € 10.650,00 € 

Serv.professionals 2.810,09 € 9.500,00 € 

Subcontractacions 37.248,58 € 33.550,00 € 

Serveis bancaris 1.769,90 € 3.000,00 € 

Subministraments 4.216,49 € 10.000,00 € 

Quotes associatives 10.243,68 € 17.000,00 € 

Altres despeses 6.035,05 € 17.219,28 € 

      

RESULTAT 3.161,03 € 0,00 € 
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Informe econòmic 
i de gestió 2013 

4. Principals projectes segon 
semestre:  
Projecte inserció laboral 
Ajuntament de Barcelona 
  

Ajuntament de Barcelona | Plataforma per a la 
inserció laboral  

 
Aquest projecte pretèn reduïr l’atur estructural de la 
ciutat en 1.500 persones 
 
Estaria liderat per FEICAT,ECAS i Creu Roja 
 
ECAS no gestionaria cap part directament 
 
Aquest projecte s’haurà de coordinar amb els bons 
compromís anunciats per l’Ajuntament 
 
Aquest projecte inclou un estudi població diana,mapeig 
de recursos,conceptualització,organitazció equip de 20 
inseridors, organització jornada.  
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Informe econòmic 
i de gestió 2013 

4. Principals projectes segon 
semestre: Innovacions a favor 
de la inclusió i la lluita contra la 
pobresa 
 
Fase 1. Identificació de 
necessitats 

 

 

• Realitzar Jornades amb experts per identificar les 
principals necessitats socials actuals 

• Prenent com a base les conclusions de les Jornades de 
Pobresa que Ecas va organitzar, on: 

• S’han identificat 4 eixos de treball: 

1.En relació a l’educació 

2.En relació a la ciutadania activa 

3.En relació als ingressos mínims vitals 

4.En relació al dret a l’habitatge 

• S’han identificat 2 reptes: 

1. L’apoderament de la persona que es troba en 
situacions de gran dificultat precisa d’un  nou 
context que potencií les seves  capacitats. 

2. La població més vulnerable necessita trobar 
altres formes d’economia alternativa 

• Crear el primer nucli d’entitats per a fer un viver d’accions 
transformadores en la lluita contra la pobresa 

Fase 1.  

Identificació de 
necessitats 
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i de gestió 2013 

4. Projecte: Innovacions a favor 
de la inclusió i la lluita contra la 
pobresa 
Fase 2. Construcció de 
respostes 

• Construir respostes a partir de:  

– Conèixer experiències d’èxit: Recull d’experiències 
d’èxit a nivell nacional e internacional i anàlisi de 
replicabilitat a la realitat social del moment actual. 

– Innovar nous instruments aplicables: Creació de 
nous instruments d’aplicabilitat enfront les necessitats 
actuals (metodologies, accions, intervencions....) 

 

• Realitzar tallers presencials teòric-pràctics adreçats als 
professionals de les entitats en temàtiques identificades: 

– Taller 1: Alternatives diferents per a l’estalvi i el  
finançament alternatiu de les persones vulnerables 
(4h) 

– Taller 2: L’apoderament de la persona. Potenciació de 
la comunitat  i desenvolupament de xarxes  (4h) 

Fase 2.  

Construcció de 
respostes 
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i de gestió 2013 

4. Projecte: Innovacions a favor 
de la inclusió i la lluita contra la 
pobresa 
 
 
Fase 3. Implantació del projecte 
• Selecció i recopilació d’experiències per a crear un 

“Banc d'experiències” que siguin el suport a les entitats 
per a implementar el propi projecte, en base a: 

• Necessitats identificades 
• Respostes amb impacte, desenvolupades i provades 

durant mínim un any 
 

• Selecció de 10 entitats on implementar les respostes, 
en base a: 

• Necessitats identificades 
• Experiències identificades i respostes desenvolupades 
• Perfil de l’entitat i usuaris atesos 
• Compromís de l’entitat en la participació tot el projecte 

 
• Acompanyament grupal al llarg del procés d’aplicació de 

l’experiència en aspectes comuns i transversals per a les 10 
entitats. 3 sessions grupals de 4 hores (12 hores). 

• Acompanyament individual al llarg del procés d’aplicació 
de l’experiència per superar els reptes concrets que sorgeixen 
en cada organització per permetre la seva correcte 
implantació. Cada entitat disposarà de 4 sessions individuals 
de 2h cadascuna (8 hores per entitat), fent un total 80 
hores de suport individual. 

Fase 3. 

 Implantació 
del projecte 
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4. Projecte: Innovacions a favor 
de la inclusió i la lluita contra la 
pobresa 
 
Fase 4. Avaluació dels resultats 

• Avaluació dels resultats aconseguits a curt termini: 

avaluació dels resultats tant quantitatius com qualitatius 

obtinguts en el desenvolupament del projecte respecte els 

objectius marcats inicialment.  

• Planificació de les adaptacions per tal de crear nous 

instruments d’intervenció contra la pobresa. Les 

experiències que resultin un èxit s’adaptaran per crear 

protocols d’intervenció contra la pobresa.  

• Publicació dels resultats:  

• Publicació de les experiències a través de la creació 

d’un “Banc d'experiències” que siguin el suport a les 

entitats per a implementar el propi projecte. 

• Publicació d’una guia amb nous protocols 

d’aplicació pràctica davant els actuals reptes. Es 

preveu donar-li  un format digital que pugui penjar-se 

a la web d’ecas per la seva fàcil consulta. 

Fase 4. 

 Avaluació dels 
resultats 
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4. Projecte: Innovacions a favor 
de la inclusió i la lluita contra la 
pobresa 
 
Fase 4. Avaluació dels resultats 

Indicadors de resultat previstos: 

• Participants en la Jornada: mín. 50 persones 

• Hores de formació a entitats: 8 hores 

• Participants en la formació: 20 

• Nombre d'experiències en el “Banc d’experiències”: mín. 25 

• Desenvolupament de nous protocols d’actuació mín.5 

• Nombre d’entitats que implanten noves experiències: 10 

• Nombre d’usuaris participants en el programa: mín. 200  

• Nombre d’usuaris beneficiaris del programa: mín. 2.000 

• Hores de sessions grupals per implementar experiències: 

12 hores 

• Hores de sessions individuals per implementar 

experiències: 80 hores 

• Publicació guia amb nous protocols d’aplicació pràctica: 1 

Fase 4. 

 Avaluació dels 
resultats 



Contacte 

ecas@acciosocial.org 
www.acciosocial.org 

Via Laietana, 54 1er 
08003 Barcelona 

T. 93 295 5946 
F. 93 310 0483 
 

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIO!! 

 


