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Carta de la Direcció
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En aquest document trobareu la nova memòria
de les dades de gestió d’activitats i de responsabilitat social de l’Associació Coordinadora
Sinergia Social:

Aquest objectiu de sostenibilitat de les entitats,
serveis i establiments socials és el que dóna
sentit a la pròpia Associació Coordinadora i a la
mateixa necessitat d’associar-se.

Amb la missió de donar suport estratègic,
organitzatiu i tècnic a entitats d’interès general
del tercer sector social, que ofereixen serveis
d’atenció, formació i inclusió social i laboral, per
als col·lectius més vulnerables.

Així, les dades exposades a la present memòria
posen de relleu aquesta sostenibilitat entesa
en tres dimensions o en tres òptiques complementàries: la social (responsabilitat social
i comunitària), la tècnica (solvència tècnica i
d’expertesa) i l’econòmica (solvència econòmica
i financera). Una activitat sostenible és la que
tendeix a acomplir els objectius i indicadors en
les tres dimensions descrites, d’acord amb la
seva avaluació continuada.

Des d’una visió orientada a l’eficiència i a la qualitat en la gestió de les entitats, serveis i establiments socials i a participar de forma significativa
en el desenvolupament del sector social i de la
xarxa pública de serveis socials.
Vers valors de responsabilitat, compromís, solidaritat, innovació, treball en xarxa, diàleg, participació, compartint aquells projectes i recursos
que ajudin a la transformació social vers un món
més humà i sostenible, amb la dignitat i qualitat
de vida necessaris per a tothom.
L’objectiu principal de l’Associació és la sos-

Acabem amb una dita aplicable, procedent de la
saviesa popular de generacions que pot orientar,
molt especialment, qualsevol projecte d’iniciativa social que prioritzi l’interès general de les
persones: “Actua adequadament qui s’associa
amb bona gent”, entenent per “bona gent” les
persones i entitats dignes de confiança pel seu
compromís amb l’interès general i les necessitats
socials de les persones.

tenibilitat de les entitats socials i del conjunt
de projectes d’atenció, formació i creació
d’ocupació.

Pere Molins Garcia

Gerència d’organització,
administració i acció empresarial

Domènec Domènech i Roig
Gerència institucional
i de plataforma tecnològica

Pepa Arqué Gené

Direcció tècnica i RRHH
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Estructura d'entitats
2.1
2.2

Entitats associades a la Coordinadora Sinergia Social
Grups d'Interès
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Associació Coordinadora
Sinergia social
Suport
Executiu

Centre de Gestió
Gestió Integrat d'entitats
Fundació
Mercè
Fontanilles

Fundació
Persona
i Valors

Fundació
Ciutat
i Valors

Fundació
Comunitat
i Valors

Fundació
Antonio
Jiménez

Fundació
Casal
l'Amic

Fundació
Oscobe

Catalunya

Comarques
de lleida

Ciutat de
Barcelona

Comarques de
Tarragona

Formació

Comarques
de Tarragona

Comarques
de Girona

Associació Associació
Obre't'ebre Atlàntida
Terres
de l'Ebre

Coopertativa
CEINA
Art Integrat
Brot
Cerc@
Esquemes Empresa
Empresa
Informàtics d'Inserció d'Inserció

Catalunya

Formació

Creació
d'Ocupació

Creació
d'Ocupació

↓
↓
Acadèmia Escola
British d'Oficis

2.1 Entitats associades a la Coordinadora Sinergia social
La Coordinadora Sinergia Social agrupa entitats que des de diferents formes jurídiques i àmbits d’especialització realitzen l’acció social, formativa,
ocupacional i gerencial del grup. L’entitat les coordina a través del centre de gestió, facilitant que cada entitat s’especialitzi directament en el seu àmbit
d’intervenció.
Tot seguit, detallem i resumim les entitats membres que gestiona l’entitat.
ATENCIÓ
Serveis Socials i Inclusió
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Persona i Valors
Fundació Ciutat i Valors
Fundació Comunitat i Valors
Fundació Casal l'Amic

FORMACIÓ
Formació per l'ocupació
Associació Obre't'ebre
Fundació OSCOBE
Cooperativa Cerc@
Associació Atlàntida

Fundació Antonio Jiménez
Fundació OSCOBE
Esquemes Informàtics-CEINA
Cooperativa Cerc@
Acadèmia British
Escola d'Oficis Pla d'Urgell

OCUPACIÓ
Emprenedoria i Ocupació
Empresa d'Inserció Art Integrat
BROT Empresa d'Inserció
Eco Brot

Gestió de serveis
empresarials i ocupacionals

GESTIÓ
Gestió de serveis d'atenció a les persones i formació Ocupacional
Associació Coordinadora Sinergia social

Suport Executiu

COMUNITAT
Suport Social, Associatiu, Empresarial i Públic
Estrep
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Fundació Mercè Fontanilles

Fundació Persona i Valors

Fundació Ciutat i Valors

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 1991

Comarques de Lleida
Any de Vinculació: 2007

Ciutat de Barcelona
Any de Vinculació: 2007

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat no lucrativa en l’àmbit de
prestació de serveis Socials, formatius i
d’inserció sociolaboral

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat no lucrativa en l’àmbit de
prestació de serveis Socials, formatius i
d’inserció sociolaboral

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat no lucrativa en l’àmbit de
prestació de serveis Socials, formatius i
d’inserció sociolaboral

Objectiu específic 2018
• Gestió de nous serveis en modalitat
de contracte d’emergències:
- Places de SAEJ Barcelona
• Inici del Servei SAEJ Tarragona
• Gestió de sobreocupació en els serveis
d’atenció a la infància
• Creació de la nova UTE PIL amb la Fundació
Resilis

Objectiu específic 2018
• Inici del servei CRAE Llar La Xicoia de 10
places per a infants i adolescents ubicat a la
seu d’Urgell

Objectiu específic 2018
• Gestió de nous serveis en modalitat
de contracte d’emergències:
- Pis Portal de l’Àngel
• Gestió de sobreocupació en els serveis
d’atenció a la infància

Art Integrat

Cooperativa Cerc@

Fundació Casal l'Amic

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 1991

Comarques de Tarragona
Any de Vinculació: 2016

Tarragona - Barris de Ponent
Any de Vinculació: 2016

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat no lucrativa en l’àmbit de
prestació de serveis Socials, formatius i
d’inserció sociolaboral

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat no lucrativa en l’àmbit de prestació de
serveis socials

Empresa d'inserció
Objectiu específic 2018
Consolidació de les línies d’activitat i
prospecció de noves vies.
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Objectiu específic 2018
Consolidació dels serveis d’orientació i
inserció laboral

Objectiu específic 2018
Es continua amb la implantació del model de
gestió integrada de la Coordinadora Sinergia
Social.

Associació Estrep

Fundació Antonio Jiménez

Esquemes informàtics SL - CEINA

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 1986

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 2007

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 2013

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat associativa que proveeix
la base social del conjunt d’entitats
de la Coordinadora

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat no lucrativa en l’àmbit de prestació de
serveis formatius i d’inserció sociolaboral

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:

Objectiu específic 2018
Consolidació de l’aliança amb els centres
formatius de CEINA, Acadèmica British i l’Escola
d’Oficis del Pla d’Urgell.

Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.

Suport Executiu, SL

Acadèmia British

Escola d'Oficis

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 2007

Comarques de Lleida
Any de Vinculació: 2017

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 2017

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Societat limitada

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Acadèmia de formació principalment en l’àmbit
d’idiomes.

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Centre de formació adreçat a persones en
situació d’atur o baix nivell competencial per
procurar la seva inserció laboral.

Objectiu específic 2018
En aquesta entitat es realitza la vinculació amb
la societat civil havent-hi hagut un total de 25
socis durant el 2018.

Objectiu específic 2018
Desplegar el sistema de gestió a les entitats
empresarials vinculades.

Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.

Entitat empresarial especialitzada en la
formació ocupacional i professionalitzadora

Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.
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Associació Obre't'ebre

OSCOBE

BROT

Terres de l'Ebre
Any de Vinculació: 2016

Comarques de Girona
Any de Vinculació: 2017

Comarques de Girona
Any de Vinculació: 2017

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat social sense ànim de lucre dedicada
a l’atenció, formació i inserció sociolaboral
de persones en situació d’exclusió social,
principalment joves, a la gestió de programes
de mobilitat europea i a projectes de
dinamització comunitària.

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat social sense ànim de lucre dedicada
a l’atenció, formació i inserció sociolaboral
de persones en situació d’exclusió social,
principalment joves

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Empresa d’inserció vinculada a l’associació
Oscobe per la inserció sociolaboral de
col·lectius en risc d’exclusió social.

Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.

Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.

ECO BROT

Associació Atlàntida

Comarques de Girona
Any de Vinculació: 2017

Tota Catalunya
Any de Vinculació: 2017

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat empresarial vinculada a la Fundació
OSCOBE

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Associació de professionals de l’àmbit de la
immigració i la interculturalitat

Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.

Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.
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Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.

2.2 Grups d'interès
Entenem per grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions que duen a terme activitats
susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la
presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Col·laboradors
Financers

Comunitat
Local

socis

Adm.
Públiques

Patronat

Persones
Usuàries

patronat

entitats vinculades

Tercer
Sector

voluntariat

Proveïdors

Entitats vinculades

Necessitat / Expectatives
1. La gestió, millora i ampliació de projectes
2. L’assoliment de la missió de l’entitat

Necessitat / Expectatives
1. Atenció de màxima qualitat possible que
permeti l’assoliment de la seva missió

Valoració
Un cop tancat l’exercici anterior s’ha realitzat
la jornada anual amb el patronat al qual se li
ha lliurat tota la informació sobre els resultats
assolits.

Valoració
Afegim al 2018 les entitats vinculades com un
grup d’interès estratègic que es gestiona també
com a client intern del servei. Durant aquesta
any s’ha implantat a més a més de tota la xarxa
de serveis una presència setmanal a cadascuna
de les entitats.

plantilla

Comunitat
Acadèmica

Medi Ambient

Persones Usuàries
Necessitat / Expectatives
1. Una atenció de màxima qualitat possible
que l’ajudi a la seva inclusió social i/o laboral
2. Disposar de canals d’expressió
de la seva opinió
Valoració
La valoració del servei per part dels usuaris és
superior al 75% com a excel·lent o bo en més del
90% dels serveis. Els canals de participació s’han
mantingut estables.
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Socis
Necessitat / Expectatives
1. Gestió responsable dels seus donatius
2. Tenir informació dels assoliments de l’entitat
Valoració
Afegim al 2018 els socis com un grup d’interès
estratègic. La gestió es fa per cadascuna de les
entitats que compten amb socis segons la seva
forma jurídica i s’han realitzat sessions anuals
d’informació i rendiment de comptes.

Administracions Públiques
Necessitat / Expectatives
1. Complir amb les condicions contractuals
de cada servei (qualitat i terminis)
2. Atenció a les situacions d’urgència tant
dels usuaris com de la mateixa administració
3. Assoliment dels resultats esperats

Personal Intern
Necessitat / Expectatives
1. L’aplicació del conveni laboral vigent
2. La disposició de mesures
de conciliació laboral i familiar
3. Eines per a l’assoliment dels objectius
corresponents al lloc de treball
4. Lideratge proper, expectatives
de promoció, motivació, etc
Valoració
Es valida el correcte funcionament dels canals
de comunicació interns així com de l’aplicació i
usabilitat de les eines d’avaluació.
En paral·lel s’ha continuat amb la implantació
del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i
homes.
L’estabilitat de la plantilla en el conjunt de
l’entitat manté indicadors superiors al 80%.

Col·laboradors financers
Necessitat / Expectatives
1. Complir amb les condicions contractuals
de cada servei
2. Utilització responsable i eficient dels recursos
3. Assoliment dels resultats desitjats

Valoració
S’han renovat tots els convenis de col·laboració i el 100% de les inspeccions de serveis s’han resolt
satisfactòriament. Des de les entitats s’ha participat en l’abordatge de les situacions d’emergència
social actual posant a disposició places en tots els serveis d’infància i gestionant l’assignació de
contractes d’emergència de manera satisfactòria.

Pàg. 12

Voluntariat
Necessitat / Expectatives
1. Disposar d’una programació d’activitats
que s’ajusti a les seves demandes
2. Tenir assignat un referent dintre
de l’organització i un reconeixement
de les tasques
Valoració
Des de Sinergia Social s’han realitzat plans de
voluntariat adaptats a cada centre i entitat de
voluntariat, fomentant-se la seva implicació i
participació.
Es valora satisfactòriament el grau de fidelitat
del personal voluntari.

Medi Ambient
Necessitat / Expectatives
1. Mantenir els estàndards
mediambientals que aplica l’entitat
2. Fomentar l’educació i la conscienciació
3. I el seguiment de les tres R
(reduir, reutilitzar i reciclar)
Valoració
S’han mantingut els estàndards mediambientals
ajustant els consums i el reciclatge. Com a
accions concretes s’ha iniciat la implantació d’un
arxiu digital a substitució del paper.

Comunitat Acadèmica
Necessitat / Expectatives
1. L’oferta de places de pràctiques
2. Establiment d’un acompanyament de qualitat
3. El foment de l’aprenentatge
Valoració
S’ha mantingut l’oferta de pràctiques comptant
en el conjunt de l’organització amb més de 20
estudiants, tots ells han obtingut una avaluació
satisfactòria.
Des de la comunitat educativa es manté la
demanda de vacants a les nostres entitats.

Proveïdors
Necessitat / Expectatives
1. Compliment de les condicions i
terminis de pagaments
2. Que es prolongui la relació comercial
Valoració
S’han mantingut els canals establerts i per tant,
les relacions amb tots els proveïdors, donant
continuïtat als serveis.

Comunitat Local
Necessitat / Expectatives
1. Establir relacions de bon veïnatge entre
els serveis residencials i els veïns de la zona
2. Poder integrar els usuaris en la
quotidianitat de l’entorn
Valoració
S’ha participat activament amb totes les
comunitats de veïns, fent-ho de manera
proactiva i individualitzada per tal de no ser
visibles només en situacions de conflicte.
Aquesta orientació ha permès millorar la
capacitat inclusiva de totes les parts i la
visualització dels nostres usuaris en entorns
comunitaris i normalitzats des de la participació
activa (fires i festes de barris, millores veïnals
concrets, etc).

Tercer Sector
Necessitat / Expectatives
1. Participar de l’enfortiment de la xarxa
d’entitats del tercer sector català
2. Col·laborar en grups de treball
i d’incidència a través de federacions
Valoració
S’ha mantingut la participació en totes les
entitats de segon i tercer nivell. Amb implicació
activa en grups concrets de treball.
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Dades d'activitat de
les entitats associades
3.1
3.2
3.3
3.4

Col·lectiu per tipologia de servei
Activitats classificades per entitat
Activitats classificades per àmbit territorial
Activitats classificades per tipus de beneficiari
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3.1 Col·lectiu per tipologia de servei
Infància, adolescència i joventut
6.640
4.077

4.044

7.649

Persones afectades per vih/sida
79

71

4.970
62

17
14

63

62

8

47

1.070
2013

Persones amb drogodependència

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

9

2014

10

2015

11

2016

2017

2018

Centres d’atenció a la infància i l’adolescència,
pisos d’autonomia, equips de valoració del
maltractament infantil, projectes acadèmics i
professionalitzadors, serveis de mediació
intercultural i serveis d’inserció laboral.

Pisos de suport

Pisos de suport i serveis de suport a la vida
autònoma

Persones que compleixen
mesures judicials

Persones grans amb
dependència o risc social

Diversos públics; serveis d’inserció
laboral i sensibilització
113

199
160

2013

153

152

4.970

2014

2015

2016

81

149
2017

81

16.189
105

90

71
2018

2013

2014

2015

11.336

2016

2017

Pisos de suport i serveis d’acompanyament a la
formació i inserció laboral

Serveis d’ajuda a Domicili /Residència i
Centre de dia.

Persones amb malaltia mental

Treballadors d'inserció

2018

1.200

2.128

2.347

2013

2014

2015

4.358

2016

2017

2018

Serveis de sensibilització social
UEC (Unitat d’Escolarització Compartida),
PFI (Programes de Formació i Inserció),
Formacions a mida, ...

33

48

49

48
46

2013

2014

2015

12

45
2016

25

49

2017

2018

2014

9
2015

13

2016

2017

2018

Llar Residència
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3.2 Activitats classificades per entitat

Persones Ateses
en Serveis Residencials

Persones Ateses
en Serveis No Residencials

1.595

26
Fundació
Oscobe

447
Fundació
Ciutat i Valors

12.936

40
Fundació Oscobe

1.011
Fundació
Mercè Fontanilles

10.197

4.655
Associació Atlàntida

271
Associació Obre't'ebre

50
Cooperativa
Cerc@

770
Fundació
Mercè Fontanilles
2.355
Fundació Ciutat i Valors

4.791
Fundació Casal l'Amic
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443
Cooperativa Cerc@
554
Acadèmia British

4.936
Ceina

10
Fundació
Casal l'Amic

42
Fundació
Antonio Jiménez

1.174
Fundació Oscobe

22

2.355
Assessorament
Energètic
368
Serveis socials
especialitzats

8.726
Suport en
l'Àmbit Acadèmic

2.813
Fundació Mercè Fontanilles

Creació d'Ocupació

12.936
1.031
Serveis de dinamització
Sensibilització i Lleure

33
Associació Obre't'ebre
165
Escola d'Oficis

4
Fundació
Persona i Valors
111
Fundació
Persona i Valors

Serveis de Formació
i Inserció

456
Serveis en
l'Àmbit de Justícia

15
Empresa d'Inserció
Brot

7
Empresa d'Inserció
Art Integrat

3.3 Activitats classificades per àmbit territorial
A

B

C

Persones Ateses en
Serveis Residencials

Persones Ateses en
Serveis No Residencials

Serveis de
Formació i Inserció

701

2.447

2.813

5.961 Barcelona Ciutat

262

505

4.963

5.730 Comarques de Barcelona

205

177

761

1.143 Comarques de Lleida

17

5.112

486

5.615 Comarques de Tarragona

26

40

1.174

1.240 Comarques de Girona

384

4.655

-

1.595

12.936

10.197

5.039 Tota Catalunya

3.4 Activitats classificades per tipus de beneficiari
A

B

C

Persones Ateses en
Serveis Residencials

Persones Ateses en
Serveis No Residencials

Serveis de
Formació i Inserció

1.360

5.724

565

60

19

-

79 Persones amb Drogodependència

6

8

-

14 Persones afectades per VIH/SIDA

50

84

65

70

35

-

49

-

-

-

7.066

9.567

1.595

12.936

10.197

7.649 Infància, Adolescència i Joventut

199 Persones que compleixen mesures judicials
105 Persones grans amb dependència o risc social
49 Persones amb malaltia mental
17.263 Diversos públics, serveis d'inserció laboral i de sensibilització
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Dades d'activitat
de la Coordinadora
Sinergia social
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Presència Institucional
Econòmics, financers i administratius
Assessorament tècnic en diferents àmbits d’actuació
Recursos Humans i Serveis Laborals
Serveis de Qualitat i Responsabilitat Social Corporativa
Assessorament en inserció socio-laboral i economia social
Suport i assessorament informàtic
Serveis generals i infraestructures
Comunicació Interna i Externa

04

4.1 Presència Institucional

4.2 Econòmics, financers i administratius

Què oferim:
Intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del
territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques
i organitzacions privades...

Què oferim:
• Oferim gestió i assessorament econòmic i financer així com suport als
diferents tràmits administratius.
• Oferim establir vincles amb l’administració pública per fer demanda de
subvencions, facilitar els diversos tràmits, licitacions i requeriments.

Què hem fet:
Participació en taules de treball d’entitats de segons i tercer nivell, a les
quals estan federades les entitats adherides a Sinergia, com:
• ECAS
• La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya
• La Coordinadora Catalana de Fundacions
• Federació Catalana de Drogodependències
• Coordinadora de comunitats terapèutiques i
pisos de reinserció per a drogodependents de Catalunya
• FEDAIA
• FEPA
• Associació Catalana de Llars de Salut Mental
• ACACER
• PEI Jove
• Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya
• Xarxa de Joves BCN
Gestió de visites institucionals als nostres centres i serveis com:
• Visita del Cònsol del Marroc al Centre Estrep

Què hem fet:
• Mantenir actualitzada la comptabilitat de totes les entitats, centres i
serveis mitjançant l’estructura de centre de cost per projectes, mesura
que afavoreix la transparència i la rendició de comptes davant l’administració.
• S’ha realitzat l’auditoria comptable anual de totes les entitats així com
dels projectes específics en què el client finançador ho sol·licita.
• S’ha garantit la viabilitat econòmica i el pagament en termini de totes
les despeses vinculades a cada servei, quan el context polític- administratiu del 2018 dificultava els cobraments per a prestació dels serveis.
• S’ha iniciat la implantació d’un nou programari de gestió comptable;
programa A3 pel qual s’ha format a tots els equips que l’han d’utilitzar.
Aquest programari permet agilitzar i fer més eficient el sistema d’estructuració per centres de cost així com una gestió descentralitzada de
la informació.
• En paral·lel s’ha iniciat la implantació d’un programa de gestió telemàtica de tiquets que agilitza la comptabilitat de les despeses quotidianes,
evitant així l’ús dels llibres de caixa.
El volum del pressupost gestionat s’indica en l’apartat de dimensions
econòmiques d’aquesta memòria.
• Dels 124 projectes gestionats per les entitats de la Coordinadora Sinergia Social, s’han presentat 53 justificacions econòmiques específiques
des dels serveis de gestió de la Coordinadora Sinergia Social
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4.3 Assessorament tècnic en diferents àmbits d'actuació
Què oferim:
• L’assessorament tècnic proporcionat a les diferents entitats associades és principalment assegurar
la viabilitat tècnica i social de l’entitat per poder assolir amb èxit els requisits i objectius fixats.
• Facilitem l’elaboració de memòries anuals, amb la conseqüent recollida i tractament de dades per part de l’entitat.
Què hem fet:
A. Durant el 2018, s’han obert els següents serveis, vinculats a entitats adherides a la Coordinadora Sinergia Social:
entitat
Fundació Mercè Fontanilles
UTE IPIS FMF-Resilis
Fundació Ciutat i Valors
Fundació Persona i Valors
Fundació OSCOBE
Fundació Obre't'ebre

serveis de nova obertura al 2018
SAEJ Tarragona / Amplicació de places de SAEJ Barcelona
Amplicació fins a 160 places del servei IPI
PAJ Portal de l'Àngel
CRAE Llar la Xicoia
Pis Tramuntana
TLN Mobilicat, mou-te per aprendre

L’obertura d’un nou servei implica un treball coordinat i per processos que implica a tots els professionals del Centre de Gestió, realitzant tasques de:
En el cas de serveis residencials, de manera específica a més a més de tot el què es detalla a continuació:
• Obtenció d’immobles per la prestació del servei, amb la corresponent alta de subministres, adequació de l’espai, gestió de llicències i impostos municipals. Equipament mobiliari i informàtic de la nova ubicació.
En el cas de prestació de serveis socials especialitzats:
• Alta administrativa del servei; amb el corresponent registre al RESES i obtenció de les llicencies pertinents.
• Alta tècnica del servei; elaboració del projecte de funcionament del servei i dotació dels instruments tècnics per l’atenció als usuaris.
En qualsevol tipus de servei:
• Creació del centre de cost, la comptabilitat separada i les eines per a la correcta facturació i seguiment econòmic de la prestació del servei.
• Creació del centre de treball, amb la corresponent selecció de RRHH, incorporació i alta de persones treballadores
i la gestió durant la prestació del servei.
• Implantació d’un sistema de seguiment i supervisió de la correcta execució del servei.
• Gestió de les assegurances per garantir la correcta cobertura del servei.

B. Gestió de noves entitats i per tant, inici de la gestió tècnica de noves entitats i projectes
• Atlàntida: SARU / Interprofessions / Jornada Anual
• Assessorament d’implantació del model sinergia a entitats de recent vinculació
• Obre’t Ebre amb presència setmanal i interlocució amb tots els agents del territori.
• Fundació Casal Amic amb reestructuració de serveis, recursos i protocols tècnics
• OSCOBE amb presència setmanal, reestructuració de serveis i recursos tècnics
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C. Presentació de subvencions
Renovació de tots els acords de finançament existents i obtenció de noves vies de finançament.
10 Noves

05 Noves

18 Continuïtat

18 Continuïtat
Subvencions
sol·licitades

Subvencions
aprovades

D. Seguiment de l’execució econòmica i justificació de subvencions
S’han presentat més de 25 justificacions tècniques i econòmiques del finançament obtingut per la prestació de serveis subvencionats.
E. Licitacions presentades i resultats
04 Denegades

08 Continuïtat

3 Nous Serveis

11 Aprovades

03 Nous Serveis

1 Renovació

Licitacions o Propostes
a l'adjudicació de contractes

Aprovades

Denegades

F. Documentació tècnica dels centres actualitzada
• S’han actualitzat els 100% dels PECS requerits, suposant un volum de 12 documents.
• S’han actualitzat el 100% dels RRI requerits, suposant un volum de 14 documents.

4.4 Recursos Humans i Serveis Laborals:
Què oferim:
• Sinergia social ofereix un equip humà altament qualificat tant laboral com personalment, ja que la realització de formacions tècniques i altres tipus de
formacions més generals enriqueixen al personal contractat de manera transversal.
• Gestionem la contractació del personal implicat i necessari pel servei sol·licitat tenint en compte els valors personals i professionals requerits.
Què hem fet:
A. Resultats del Pla de Formació
formació tècnica específica
Marc d'intervenció, Eines metodològiques,

prevenció de riscos laboral
Riscos generals i específics

formació general i transversal
Millora contínua, Seguretat alimentària

Prospecció i inserció laboral, Supervisió i estudi de casos,

Primers auxilis

Gestió documental

Altres: Prevenció i control de legionel·la,
Operari de piscines, ficalitat

Emergències i Autoprotecció
Hàbits saludables

Creixement personal i treball en equip
Ofimàtica: Excel

Total de cursos: 69

Total de cursos: 48

Total de cursos: 6
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A continuació, es resumeix la mitjana d’hores de formació a l’any per treballador/a, desglossat per categoria professional:
homes
dones
Personal no qualificat
15 h
5h
Personal administratiu
Personal educatiu
Personal tècnic
Personal directiu

21,3 h
15,5 h
2,5 h

14,8 h
24,2 h
26,5 h
41,3 h

En paral·lel, s’han fet formacions concretes al centre de gestió com per exemple la formació que va realitzar l’empresa Profit Control sobre “la Cultura
Lean”, amb l’objectiu de detectar oportunitats de millora i implementar-les donant a conèixer també la metodologia “5S” basada en un tècnica d’ordre i
neteja japonesa.
B. Gestió de plans de promoció interna
S’ha continuat amb la millora de la promoció interna dels treballadors, gestionant més de 13 promocions internes. La gestió de la promoció interna implica la difusió interna de l’oferta, la gestió del procés de selecció per la vacant que implica provisió i en paral·lel, la cobertura d’una nova vacant que s’ha
generat interiorment.
C. Protocol de Gestió de la presència
Arrel de l’aplicació del Conveni laboral d’Acció Social amb Infants i Joves, el qual contempla 24 hores d’assumptes propis sense justificar ni recuperar a
aquelles persones treballadores amb una contractació superior a un any ha suposat la implantació d’un pla concret de gestió de la presència per garantir
la correcta prestació del servei i el correcte gaudiment del dret entre els treballadors. Per la qual cosa s’ha implantat un sistema de gestió de la presència
basat en la comunicació i en la proximitat.
D. Plans d’incorporació de personal
Més enllà de gestionar la rotació que es pugui produir en els llocs de treball, tot i què el 2018 s’ha caracteritzat per una estabilitat de la plantilla de més
del 85% de mitjana, s’han cobert 25 nous llocs de treball.

4.5 Serveis de Qualitat i Responsabilitat Social Corporativa
Què oferim:
• L’entitat ofereix serveis en tant a l’actualització del model de gestió i dels certificats de gestió de la qualitat sent aquests
necessàriament actualitzats d’acord amb els paràmetres de la norma ISO/2015.
• A més dels serveis i entitats certificades, els criteris de la normativa són desenvolupats en els nostres processos de gestió.
• Suport al compliment de legislació i protecció de dades personals, transparència, manteniment preventiu...
Què hem fet:
a) Gestió de 7 certificacions de qualitat diferents; Associació Coordinadora Sinergia social, Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Ciutat i Valors, Fundació
Persona i Valors, Cooperativa Cerc@, Esquemes Informàtics SL CEINA i Fundació Oscobe
b) Suport en les auditories internes per la preparació de l’auditoria externa
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c) Actualització del sistema ISO 9001:2015, implicant els següents nous processos:
a. Comunicació
b. Gestió dels grups d’interés
c. Anàlisi de Riscos i Oportunitats
d) Els resultats obtinguts en la implantació de la Política de Qualitat de l’entitat han estat:
Des de l’Associació Coordinadora Sinergia Social i d’acord amb la implantació del sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015, s’implanten els quadres de comandament en els serveis acreditats com a eina de control de la millora contínua i assoliment de l’excel·lència.
Per tal de presentar una visió general dels objectius assolits, tot seguit es plantegen els objectius establerts en el pla director de les entitats i els resultats assolits en funció dels estàndards. La informació es presenta de manera agregada en què per cada objectiu s’ha fet una ponderació dels indicadors
vinculats així com de l’estàndard i resultats.

a

Millorar la inclusió social i
l'ocupabilitat dels usuaris atesos
a partir d'activitats formatives,
d'itineraris d'inserció laboral i/o
d'oci i temps lliure
Estàndard

82%
65%

a

b

Millorar les metodologies de
treball, garantint el compliment
de terminis en la presentacio
de documentació i establint uns
cultura proactiva en els serveis

Garantir la viabilitat dels
projectes assegurant, en
la mesura del possible,
la plena ocupació dels
serveis

d

Satisfacció dels
usuaris i dels
clients preceptors
del servei

e

Orientació
cap a la millora
contínua

Resultat 2018

100%
95%

100%
96%

103%
100%

b

c

d

81%
70%

74%
54%

e

a

Centres Residencials d'Acció Educativa
Tots els indicadors resten pròxims a l’estàndard establert,
destacant l’assoliment en escreix els objectius d’intervenció
directa amb les persones usuàries.

100%
100%

100%
100%

100%
92%

68%
63%

a

c

b

c

d

82%
72%

e

Serveis especialitzats en adults
S’han assolit tots els objectius, restant pendent una línia de millora
en quant a la satisfacció dels usuaris, que tot i no haver-se assolit,
resta prop de l’estàndard establert.

131%
100%

93%
87%

b

c

93%
87%

81%
70%

d

e

Centres d'Acolliment
Tots els indicadors resten pròxims a l’estàndard establert,
destacant l’assoliment en escreix els objectius d’intervenció
directa amb les persones usuàries.

100%
66%

100%
100%

b

c

95%
80%

70%
68%

a

d

81%
70%

e

Serveis d'autonomia i emancipació
Tots els indicadors resten pròxims a l’estàndard establert,
destacant l’assoliment en escreix els objectius d’intervenció directa amb les
persones usuàries. Tanmateix, vinculat a la nova creacióde serveis en l’àrea
d’emancipació; la recent activació de serveis ha fet que la implantació d’innovacions metodològiques no s’hagi pogut assolir en aquest període.
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4.6 Assessorament en inserció socio-laboral i economia social
Què oferim:
• Sinergia Social assessora i desenvolupa conjuntament amb les organitzacions membres projectes d’economia social propers als territoris d’actuació,
sostenibles amb l’entorn i que tenen com a finalitat la creació d’ocupació de qualitat.
• Alguns projectes focalitzats en la creació d’ocupació i inserció laboral serien els espais de recerca de feina, l’agència de col·locació, programes
d’inserció...
Què hem fet:
• Disseny del projecte Brot del Sud
• Ampliació dels llocs d’inserció
• Impuls de l’activitat comercial dels tallers gaudí mitjançant la participació a mostres de comerç i fires.

4.7 Suport i assessorament informàtic
Què oferim:
• La informatització, interconnexió i centralització de tota la informació generada als diferents projectes permet a les organitzacions membres una
solució eficaç als diferents requeriments i obligacions que es deriven de la gestió dels recursos: seguiment d’usuaris, generació de factures…
• A més disposem d’un equip humà d’informàtics centralitzats amb tot tipus de solucions tecnològiques innovadores.
Què hem fet:
Al 2018 s’han gestionat els elements tecnològics de que disposen els diferents serveis. Alguns dels elements més destacats són: servidors,
infraestructures de xarxa, connectivitat (internet, VeuIP, …), equipaments informàtics de processament local destinats a professionals, equipaments
informàtics destinats a formació, dispositius d’impressió, gestió documental,…
Resumint l’apliació al 2018 del pla de renovació i ampliació d’equipaments informàtics:
1. Sistemes
Ampliació de Servidors. Hem passat de 14 a 21 servidors (un 33% d’ampliació)
Implantació d’una nova plataforma de Virtualizació de Servidors
Implantació d’una nova plataforma de Gestió de base de dades SQL
2. Parc tecnològic
Ampliació de llocs de treball destinats a professionals (16% d’ampliació)
Renovació de llocs de treball destinats a professionals (22% renovats)
Renovació dels dispositius d’impressió prioritzant la implantació de tecnología laser (28% renovats)
3. Infraestructures i connectivitat
Implantació de connectivitat de Fibra Optica d’alta disponibilitat arribant al 85% de les infraestructures de xarxa.
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4.8 Serveis generals i infraestructures
Què oferim:
• Sinergia Social ofereix a les organitzacions membres, suport a la contractació i gestió de serveis generals i de subministrament que requereixen els
diferents projectes i serveis de les entitats pel seu funcionament diari; vehicles, electricitat, accés a Internet, telèfons...
• Degut a que Sinergia té un espai físic, ofereix a les entitats adherides espais com sales reunions, despatxos, sala office, distribució de correspondència, servei de recepció i atenció al públic, servei de neteja... Aquest fet fa més fàcil el treball en xarxa entre les entitats socials, la col·laboració estreta
entre les diferents organitzacions o la promoció activa per la millora de l’estructura del tercer sector social a Catalunya.
Què hem fet:
• Supervisió i seguiment de proveïdors
• Organització de serveis compartits de cuina, neteja, recepció...
• Manteniment correctiu i/o preventiu de les instal·lacions de les entitats

4.9 Comunicació Interna i Externa
Què oferim:
• La coordinadora Sinergia Social fomenta el treball col·laboratiu, la cohesió dels equips de treball, l’enriquiment d’idees i millora de processos;
basant-se en la potenciació de la comunicació interna en tots els nivells organitzatius de les entitats i serveis.
• La creació, actualització i gestió de pàgines web també forma part de les tasques del nostre equip humà de comunicació externa.
A més de la gestió de les diferents xarxes socials com twiter, instagram, facebook...
Què hem fet:
• Elaboració de díptics de presentació d’entitats i serveis:
a. Presentació de la Fundació Mercè Fontanilles
b. Presentació de l’Associació Obre’t Ebre
c. Presentació de la Fundació Casal Amic
d. Servei Incorpora de la Fundació Mercè Fontanilles
e. Butlletí del Servei de Mediació Intercultural
f. Jornades conèixer el Marroc
g .Presentació de la Fundació Persona i Valors
•
•
•
•
•

Elaboració de roll ups i cartells de difusió d’esdeveniments de les entitats
Gestió de les xarxes socials de les entitats
Actualització de les pàgines webs d’entitats
Gestió de la presència de les entitats als cercadors d’internet
Implantació de la intranet corporativa en nous centres o entitats vinculades
de recent incorporació

•
•

Elaboració de formats de diplomes per a les entitats
Coordinació de fires anuals com:
a. Sant Jordi 2018
b. Participació dels Tallers Gaudí a la Mostra d’entitats
c. Trobada d’entitats al Mercat Social
d. Participació dels tallers Gaudí a la Fira del Nadal

•
•

Disseny del calendari anual de la Coordinadora Sinergia Social
Elaboració de materials interns per unificar i gestionar la imatge
corporativa de les entitats
a. Plantilles de documents
b. Segells
c. Signatures de correu electrònic
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Dimensió
Econòmica
5.1

Percentatge de les entitats

05

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes,
els comptes del 2018 són auditats per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l’informe dels comptes
auditats del 2018, el juliol del 2019.
I també, per donar compliment a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de
cadascuna de les entitats de la Coordinadora.

5.1 Percentatge de les entitats
%
Ingressos

%
Despesa

fundació mercè fontanilles

42,12 %

43,35 %

fundació ciutat i valors

29,73 %

27,19 %

fundació persona i valors

7,54 %

7,64 %

fundació oscobe

6,61 %

7,00 %

brot empresa d'inserció

3,45 %

3,65 %

esquemes informàtics - ceina

3,08 %

3,26 %

empresa d'inserció art integrat

1,68 %

1,78 %

cooperativa cerc@

1,24 %

1,31 %

acadèmia british

1,19 %

1,26 %

fundació casal l'amic

1,01 %

1,07 %

associació obre't'ebre

0,83 %

0,88 %

fundació antonio jiménez

0,73 %

0,77 %

escola d'oficis pla d'urgell

0,55 %

0,58 %

associació atlàntida

0,24 %

0,26 %
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Dimensió
Laboral
6.1
6.2
6.3

Tipus de contracte
Categoria professional
Seguretat i salut al treball
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6.1 Tipus de contracte

64,2%

35,8%

441 (63%)
Contracte Indefinit

178 (61%)
Contracte Indefinit

250 (36%)
Contracte Eventual

110 (38%)
Contracte Eventual

8 (1%)
Altres

3 (1%)
Altres

521

291

6.2 Categoria professional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serveis
Personal administratiu
Personal Qualificat
Diplomats
Llicenciats
Comandaments Intermedis
Càrrecs Directius
Alts Càrrecs Directius

DONES
40
14
98
177
50
15
12
3

74,07%
93,33%
52,41%
61,25%
80,65%
78,95%
63,16%
30,00%

HOMES
14
1
89
112
12
4
7
7

25,93%
6,67%
47,59%
38,75%
19,35%
21,05%
36,84%
70,00%

1,5% 8
2,9% 7

1 8,2%
2 2,3%

2,9% 6
9,5% 5

3 28,5%
4 44,1%
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Partenariats, entitats
amb les quals es col·labora
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La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya.
La Coordinadora Sinergia Social és membre i sòcia de la Confederació del Tercer Sector Social de
Catalunya formant part de la Comissió d’acció social, sent la Fina Jiménez la representant de la
Comissió.

Federació d’Entitats d’Atenció i d’educació a la Infància i l’Adolescència.
La Coordinadora forma part de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’educació a la Infància i
l’Adolescència. El Sr. Domènec Domènech és vocal de la Junta Directiva, i membre de la Comissió
Permanent.
Aquest any 2018, al igual que durant els anys anteriors, s’ha participat a diverses comissions a FEDAIA
en total a 12 reunions entre la Comissió de Centres residencials i la Comissió de participació en el
Programa Marc per a Centres d'Acolliment i en el Pla Mena.
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Contribució
mediambiental

08

Seguint en la línia de responsabilitat mediambiental, que des de Sinergia Social sempre s’ha tingut en compte, s’ha renovat aquest 2018 el pla de millora
mediambiental que conté totes les mesures per conscienciar als diferents serveis dels que disposem. A continuació es farà un resum de l’execució, els
objectius i de la futura avaluació.
Objectiu 2018:
Reduir el consum de
paper mitjançant el foment
de l’arxiu digital

Actuacions realitzades:
S’han realitzat mesures de sensibilització a partir de l’edició de materials corporatius
S’ha implantat un grup de treball per la creació d’una sistemàtica d’arxiu digital a la Coordinadora Sinergia Social
S’ha dotat de més equipaments informàtics i d’escàner per evitar la utilització de material en suport paper.

Incrementar el
reciclatge de paper

S’ha mantingut la col·laboració amb el proveïdor ecològic per tal de garantir el correcte reciclatge del paper que generem.
S’ha ampliat el contracte de col·laboració pel reciclatge del paper en més centres de treball.

Fomentar els valors
mediambientals entre la
població atesa

El 80% dels centres i serveis d’atenció a infants i adolescents inclouen activitats específiques de foment del medi ambient des de la reducció de consums, el reaprofitament i el reciclatge.
Es fomenta els valors mediambientals com a elements transversals en les activitats lúdiques dels centres d’intervenció

Consum energètic

S’ha tramitat en tots els centres i serveis l’ajust de potència elèctrica amb el proveïdor de referència, garantint un correcte ús de la xarxa i per tant, un correcte ajust econòmic.
S’han implantat mesures de reducció de consums mitjançant la il·luminació led en alguns centres i serveis.

Pàg. 33

Valoració dels actes
realitzats durant l'any
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ESADE ALUMNI
L'objectiu de l'equip de consultors és
acompanyar a l'entitat a la creació
d'eines que ajudin a simplificar els
processos de gestió econòmica i
administrativa de l'entitat, així com
crear mecanismes de gestió de la
informació i el coneixement.

IVÀLUA
Curs de formació per a entitats del
Tercer Sector Social:
"Avaluació i avaluabilitat dels
programes del Tercer Sector Social"
Sessions d'assessorament individual
a entitats del Tercer Sector Social:
L'objectiu de la sessió va ser valorar
l'avaluabilitat dels resultats dels
programes de l'entitat i analitzar de
quina manera el sistema d'avaluació
de programes pot relacionar-se amb
l'existent sistema de gestió de la
qualitat.

VIATGE MARROC 2018
Viatge anual que fem amb el lema
“Jornades Conèixer...” Vam tornar al
Marroc, visitant i coneixent de primera
mà les famílies i el funcionament de
Centres, d’aquesta manera afavorint el
coneixement mutu de professionals i
coneixent la realitat de la zona.

Pàg. 35

Agraïnt el suport
i la col·laboració
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Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
departament de treball, afers socials i famílies

departament d'ensenyament

departament de justícia

obra social la caixa

ministeri de sanitat, consum i benestar social

diputació de barcelona xarxa de municipis

barcelona activa

iniciativa d'ocupació juvenil unió europea - fons social europeu

consorci de serveis socials de barcelona

ajuntament de barcelona

ajuntament de tarragona

servei d'ocupació de catalunya

fundación estatal para la formación en el empleo

àrea de suport als joves tutelats i extutelats

Formem part de:

la confederació

federació d'entitats d'atenció a la infància i l'adolescència

Pàg. 37

En col·laboració amb:

Pàg. 38

ajuntament de vilanova de bellpuig

ajuntament de cervera

ajuntament de tàrrega

ajuntament de mollerussa

ajuntament de sant salvador de guardiola

gimnàstic de manresa

fundación soñar despierto

parc del tibidabo

museu de la moto

apropa cultura

ivàlua

banc dels aliments

banc de recursos de la ciutat de barcelona

fundació mensalus

esade alumni

photographic social vision

creu roja

Pàg. 39

Associació Coordinadora Sinergia social
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