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1. Notes explicatives 
al tancament de l’Auditoria 
de Comptes 2015

• El resultat, abans d’impostos, presentat i aprovat a 
l’Assemblea General Ordinària del passat mes d’abril 
va ser de 31,29€.

• Els resultat abans d’impostos resultant després de 
l’auditoria és de 31,16€.
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2. Informe de Gestió a 31 
d’agost de 2016

COMISSIÓ DE 
FAMÍLIES

COMISSIÓ D’ÀMBIT 
PENITENCIARI I 
EXECUCIÓ PENAL

COMISSIÓ DE 
MIGRACIONS

• Jornada internacional ‘Societat relacional i execució penal’ 
29.01.2016.

• Interlocució amb el Departament de Justícia. Reunió amb 
el Conseller de Justícia.

• Presentació del Projecte Obertament. La lluita contra 
l’estigma en salut mental. Juliol 2016.

• Aliança amb FEPA per trobar respostes a les 
problemàtiques actuals en matèria de joves estrangers 
amb dificultats a l’accés al mercat de treball. 

• Reunió amb el Secretari d'Igualtat, Migracions i 
Ciutadania, del Dept. TASiF. 

• Participació al GT de Migracions de la Taula Tercer Sector. 
• Participació a la Taula de Ciutadania i Immigració del 
Dept. TASiF.

• Tancament de l’anàlisi del Pla Integral de Suport a les  
Famílies 2012-2016.

• Presentació de l'anàlisi a la Directora General de Famílies 
del Dept. TASiF.

• Relleu en la Coordinació de la comissió i consolidació del 
grup de treball.
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2. Informe de Gestió a 31 
d’agost de 2016

COMISSIÓ 
D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL

• Seguiment del Programa de Garantia Juvenil (PGJ).
• Seguiment del Programa Làbora.
• Organització d’una jornada per la lluita contra l’atur des 
de la vessant del món local i el tercer sector.

• Participació al Comissionat de l’Economia Social de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

• Participació al GT d’Inserció de la Taula del Tercer Sector 
des d’on hem participat en la definició de l’estratègia per 
l’ocupació de Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.  

COMISSIÓ VIH/SIDA 
I EXCLUSIÓ SOCIAL

• Incidència tècnica i política amb la DG de Protecció Social 
del Dept. TASiF.

• Coordinació interna dels serveis de la xarxa: Llars 
residències, Pisos de suport i el Servei de Suport a la 
Vida Autònoma (SAVA).

• Seguiment i avaluació per a què el SAVA entri a formar 
part de la cartera de serveis del Departament.
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• Seguiment a l’elaboració de la publicació de l’INSOCAT (gent 
gran i pobresa i pobresa energètica)

• Seguiment a la incidència amb el Dept. TASiF en matèria de 
Renda Mínima d’Inserció.

• Seguiment del projecte Lliures.
• Participació al Plenari Emergències Socials en representació 
de la plataforma Pobresa Zero, Justícia Social.

VOCALIA DE 
POBRESA

VOCALIA 
D’INCIDÈNCIA 
POLÍTICA

• Tancament del document de base per al discurs d’ECAS amb la 
implicació de les vocalies i comissions de la federació. 

• Identificació de referents per àmbits temàtics.
• Calendarització d’accions d’incidència.

COMISSIÓ 
TERRITORIAL DE 

GIRONA

• Consolidació de la base social a Girona.
• Edició de la guia d’entitats de Girona als ajuntaments de la 
província amb el suport de la Diputació de Girona.

COMISSIÓ 
TERRITORIAL DE 
TARRAGONA

• Incorporació d’un secretari tècnic per reforçar la coordinació.
• Reforçar la base social a Tarragona.
• Preparació de 2 futures càpsules de coneixement amb la URV.
• Preparació d’accions de reivindicació en el marc de la Tarragona 
Inclusiva.
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2. Informe de gestió a 31 
d’agost de 2016

PROJECTE 
LÀBORA

• Direcció i coordinació del programa (projecte sobre 
l’ocupació i l’ocupabilitat de 8.000 persones, els índex 
d’assoliment es situen en el 84,31%).

• Proposta Barcelona atur i nou model de col·laboració.    

VOCALIA 
INTERNACIONALITZACIÓ

• Sessió amb universitats sota el paraigües Horizon 2020.
• Taller teòric-pràctic sobre la teoria del canvi de la 
internacionalització al tercer sector amb J. Delbàs.

• Participació a la junta directiva d’ESAN i a la Social Platform.
• Preparació sessió continuïtat sobre la teoria del canvi.
• Preparació d’una nova jornada amb universitats.

PROJECTE
POBRESA 

ENERGÈTICA

• Direcció i coordinació del programa (projecte d’ocupació de 
persones provinents del programa Làbora per 
l’assessorament a llars empobrides en la millora de l’estalvi 
energètic).

PROJECTE
FONS SOCIAL 
LLIURES

• Disseny d’un projecte amb Òmnium Cultural i Coop57 per al 
suport a projectes socials de caire comunitari.
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JORNADES 
ORGANITZADES PER 

ECAS

• II seminari d’Innovació Social, experiències internacionals 
del treball en xarxa. 12.01.2016.

• Jornada ‘Societat relacional i execució penal’ (organitzada 
per la CÀPEP). 29.01.2016.

• Jornada ‘Governança, rol i incidència del tercer sector en el 
context actual’. 08.07.2016.

JORNADES ON ECAS 
HA PARTICIPAT

• Acte de lliurament del Premi Constança Alarcon - Amparo 
Porcel. 04.05.2016.

• Jornada ‘La constitucionalització dels drets socials’ - Taula 
del Tercer Sector – Teresa Crespo. 31.03.2016.

• Jornada ‘Fons Social d’Habitatge’ – Teresa Crespo. 
26.05.2016.

• Jornada de reflexió sobre la Comarca del Baix Llobregat. 
Ponència ‘El sector serveis: comerç, turisme i serveis a les 
persones i a les empreses’ – Elisenda Xifre. 02.06.2016.

• Participació al V Congrés del Tercer Sector. 14 – 15.06.2016
• Taula rodona sobre ‘Treball, Precarietat i Pobresa’ – UPEC –
Teresa Crespo. 29.06.2016.
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REUNIONS 
INSTUCIONALS

• Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de 
Catalunya. Hble. Sra. Dolors Bassa.

• Conseller de Justícia, Generalitat de Catalunya. Hble. Sr. Carles 
Mundó.

• Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Sr. Oriol Amorós.

• DG de Famílies Dept. TASiF, Generalitat de Catalunya. Sra. Roser Galí 
i equip.

• DG d’Economia Social, Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa, Dept. TASiF, Generalitat de Catalunya. Sr. Josep Vidal 
i equip.

• DG d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, Dept. TASiF, Generalitat 
de Catalunya. Sr. Ricard Calvo.

• DG de Protecció Social, Dept. TASiF, Generalitat de Catalunya. Sr. 
Joan Ramon Ruiz.

• Directora del SOC, Dept. TASiF, Generalitat de Catalunya. Sra. Mercè 
Garau i equip. 

• Regidoria de Drets Socials, Aj Bcn. Sra. Laia Ortiz.

• Regidoria i Gerència de Drets Socials, Aj Bcn. Srs. Laia Ortiz i Ricard 
Fernandez.

• Comissionat per a l’Economia Social i Solidària, Aj. Bcn. Sr. Jordi Via 
i equip.

• Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa Gerència de 
Presidència i Economia, Aj Bcn. Sr. Francisco Blanco.

2. Informe de gestió a 31 
d’agost de 2016
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XIFRES DE 
COMUNICACIÓ

14 butlletins infoACCIONS / ACCIÓ SOCIAL.

1 butlletí infoASSEMBLEA i 1 butlletí infoPRESIDÈNCIA.

226 aparicions als mitjans de comunicació.

3 publicacions:
• Memòria 2015
• ‘Guia d’entitats d’acció social a Girona’
• INSOCAT núm. 7 ‘Gent gran: pobresa i vulnerabilitat’

347 notícies publicades al web d’ECAS

2. Informe de gestió a 31 
d’agost de 2016
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4. Activitats programades
fins a finals d’any

COMISSIÓ DE 
FAMÍLIES

COMISSIÓ D’ÀMBIT 
PENITENCIARI I 
EXECUCIÓ PENAL

COMISSIÓ DE 
MIGRACIONS

• Anàlisi de la incidència de les campanyes de lluita contra 
l’estigmatizació de les persones exrecluses.

• Incidència en la situació dels permisos de treball per a joves 
extutelats i menors no acompanyats. 

• Coordinació amb altres federacions que treballen amb iguals 
objectius.

• Participació en els espais de representativitat.

• Seguiment del pla integral d’atenció a les famílies 2017-2020.
• Participació a l’Observatori Català de la Família.
• Incidència en matèria de polítiques de família.

COMISSIÓ 
D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL

• Seguiment del Programa Garantia Juvenil (PGJ). 
• Seguiment del Projecte Làbora.
• Jornada ‘Dels reptes a les propostes: Món local i tercer sector per 

l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat’. 
26.10.2016

COMISSIÓ VIH/SIDA 
I EXCLUSIÓ SOCIAL

• Treball coordinat amb els tècnics de Protecció Social: avaluació, 
procés de concertació i estudi de costos.

• Organització d’una jornada de presentació de la xarxa per a 
treballadors socials i altres agents derivadors implicats.
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• Publicació dels informes INSOCAT (‘Gent Gran: pobresa i 
vulnerabilitat’ i de pobresa energètica).

• Incidència amb la Renda Mínima d’Inserció.
• Jornada internacional sobre innovació social transversal.
• Jornada Pobresa Zero, 17.10.2016 al Parlament de Catalunya.

VOCALIA DE 
POBRESA

VOCALIA 
D’INCIDÈNCIA 
POLÍTICA

• Incidència en tots aquells aspectes i àmbits de l’acció social 
per la defensa de la justícia social i les organitzacions sòcies.

VOCALIA 
D’INTERNACIONALITZAC

IÓ

• Segona sessió de treball entre entitats i grups de recerca en el 
marc de promoció d’aliances pel projecte Horizon 2020.

• Participació a la xarxa ESAN i Social Platform. 

COMISSIÓ 
TERRITORIAL GIRONA

• Articulació d’una nova etapa de treball de les entitats de les 
comarques gironines. 

• Presentació de la guia de Girona als ajuntaments de la província 
amb el suport de la Diputació de Girona.

• Tarragona Inclusiva (taula rodona amb partits polítics, altres)
• Una càpsula de coneixement en acció social amb la URV
• Continuarà treballant per a l’enfortiment de la base social a la 

ciutat de Tarragona.

COMISSIÓ TERRITORIAL 
TARRAGONA
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PROGRAMA
LÀBORA

• Desenvolupar els compromisos del conveni signat fins a 31 de 
desembre.

• Treballar per a la signatura d’un nou conveni 2017.
• Presentació del programa a la Jornada Eurocities. Barcelona 

Activa 07.10.2016.

• Jornada ‘Dels reptes a les propostes: Món local i tercer sector 
per l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat’. 
Centre Francesca Bonnemaison 26.10.2016.

• Jornada amb universitats, cooperació entre entitats socials i  
grups de recerca. Palau Macaya 27.10.2016.

• Jornada ‘Innovació social aplicada a l’atenció integral a la 
persona’. Palau Macaya 23.11.2016.

• Jornada sobre acció comunitària pel bé comú als barris més 
empobrits de la ciutat de Barcelona. Auditori de Barcelona 
Activa  01.12.2016

JORNADES 
ORGANITZADES PER 

ECAS



AGO | 14.10.2016 
Informe de gestió 
a 31.08.2016

1. Notes explicatives al tancament de 
l’Auditoria de Comptes 2015

2. Informe de gestió a 31 d’agost de 2016

3. Activitats programades fins a finals d’any

4. Informe econòmic a 31 d’agost de 
2016 i projecció a tancament d’any

índex 



AGO | 14.10.2016 
Informe de gestió 
a 31.08.2016

4. Informe econòmic a 31 
d’agost de 2016 i projecció a 
tancament  d’any

Notes aclaridores de la projecció de tancament econòmic:

• Estem treballant per la renovació del projecte Làbora.

• Hem projectat un tancament amb un superàvit d’uns 1.300 
euros aproximadament.  

• Estem treballant per la signatura d’un nou conveni amb la DG 
d’Economia Socials del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

• Estem treballant per la renovació dels convenis biennals amb la 
DG de Protecció Social i Acció Comunitària del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.



ContacteContacteContacteContacte

ECAS@acciosocial.org
www.acciosocial.org

Via Laietana, 54 1er
08003 Barcelona

T. 93 295 5946
F. 93 310 0483

GRÀCIES PER LA VOSTRA  ATENCIÓ!


