
Informe de gestió



 Actualment som 132 
cooperatives d’Iniciativa Social 

 Ocupem més de 8.500 
persones entre sòcies i 
treballadores

 Facturem més de 165 milions 
d’euros anuals



Cooperatives membres de la Sectorial



Cooperatives de la Sectorial per àmbits

Aliments
Dona

Habitatge
Mediació
Multisector
Salut mental



Algunes de les darreres incorporacions

L’Esguard Menjadors, extraescolars, casals, ...

Formació i inserció laboral

Activitats escolars i pedagògiques

Promoure la igualtat de manera integral 
real i efectiva entre dones i homes

Barcelona

Calella

Tarragona

Tarragona



Actua Miquel Angel Carreto

Delta  Pepa López 

Doble Via  Jordi Segarra

Drecera
Francesc Frigola

Xavier Benito

Eduvic Adela Camí

Eines Sara Molina

Informa’t Feliu Monés

ISOM Jordi Pros

Suara Tomàs Llompart

Barabara Educació Raquel León

Han format part de la Comissió de Gestió
11 persones de 10 cooperatives



Temes treballats des de la Sectorial

 Anàlisi de l’estructura i de la organització del nou Govern de 

la Generalitat i dels nous referents

 Comissió mixta Comissió de Gestió – Consell Rector

 Aportacions de la Sectorial al PE de la Federació

 Participació a La Confederació i a la Taula i situació entre 

ambdues entitats

 ValorSocial.coop

 Pla de gestió 2016-2018



Alguns indicadors

Informació i acompanyament inicial a 10 projectes de 

cooperatives d’iniciativa social

Assessorament en temes concrets a 32 cooperatives

Visites de seguiment i coneixement a 21 cooperatives

Participació com a ponents a 3 jornades o seminaris

Publicació de 5 articles a Social.cat



Relació amb les entitats i plataformes de l’entorn



Estratègia de participació
El Pla d’Actuació 2008-2010 de la Sectorial contemplava entre els seus eixos el del posicionament als
diferents espais de representació del tercer sector. La estratègia per fer-ho s’ha articulat durant els darrers
anys a partir de la següent visió, consensuada entre les diferents posicions de les cooperatives de la
Sectorial, de les dues organitzacions de tercer nivell del sector:

La Confederació (abans AEISC) com a
patronal del sector que és ha d’exercir
les tasques vinculades als aspectes
empresarials i a la prestació de serveis:
negociació de convenis, gestió de la
formació, finançament, concertació,
incidència en canvis legislatius laborals i
de polítiques socials, ...

El seu paper ha de ser de defensa dels
interessos de les empreses del sector

La Taula ha d’exercir el paper de lobby
del sector, centrant la seva incidència en
allò que afecta als usuaris que moltes de
les seves entitats sòcies representen i
d’altres atenen amb els seus serveis.

El seu paper ha de ser de defensa dels
drets socials i dels usuaris.



Temes treballats a La Confederació

• Negociacions convenis col·lectius Catalunya

• Negociacions convenis col·lectius estatals

• Cambra Economia social

• Propostes de concertació i concertació pública amb la Generalitat i ajuntaments

• 2a Edició del Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya

• Incorporació de La Confederació en el Consell Assessor del Programa Aracoop

• Interlocució amb l’Ajuntament de Barcelona davant 

les propostes de remunicipalització de serveis

• Propostes del Grup de Treball d’Ocupació i gestió de 

Recursos Humans al Tercer Sector Social de Catalunya

• Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sector Social

de Catalunya i participació de La Confederació



Temes treballats a la Taula

• Proposta III Pla de Suport al Tercer Sector Social

• Cambra d’Economia Social

• Cooperativa Finan’3

• Fundació Hàbitat3

• PINCAT

• 0’7% de l’IRPF

• ILP habitatge i pobresa energètica

• Projecte de llei d’associacionisme

• Congrés del Tercer Sector Social

• Debats Catalunya Social



Sectorial 
d’Iniciativa Social

Pla de gestió 2016-2018



Representació

Finançament

Discurs

Economia
Social

Creació

Valor 
Social

Sector 
social

Tercer 
Sector

Enfortiment

Aliances



Cambra
Economia
Social

Entitats
Tercer 
Sector

Representació i interlocució



Consolidar el posicionament de la Sectorial i dels
valors del cooperativisme social en el marc d’actors

públics i privats vinculats al sector social

A) Representativitat

B) Visibiltat

 Reforçar la presència i incidència de la Sectorial
als espais de participació del tercer sector

 Participar activament en la regulació laboral del sector
 Incrementar els espais d’interlocució amb les 

administracions públiques i altres agents
 Representar a la Federació a les organitzacions del tercer sector

Àmbits
estratègics
Federació

Objectius

Línea
actuació 1

 Definició i concreció de prioritats en la representació
 Posicionament respecte a les eleccions de Juntes

Directives de la Confederació i de la Taula
 Participació a processos de negociació col·lectiva
 Generació d’interlocucions amb administracions

i altres agents: agenda i cartera de temes
 Organització d’un actes de visualització coincidint amb l’assemblea o altres

 Implementació de ValorSocial.coop
 Definició de la fase II de ValorSocial.coop per dotar-nos d’indicadors per àmbits

Accions



Noves cooperatives d’iniciativa social

Impuls de la creació de noves cooperatives



Promoure la creació de cooperatives d’iniciativa social

D) Creació

 Incrementar el número de cooperatives d’iniciativa social a Catalunya
 Ampliar el número de cooperatives d’iniciativa social federades

 Impulsar la opció cooperativa per a la gestió de serveis a les persones 

 Activitats de sensibilització: xerrades, participació a jornades, conferències, ... 
 Orientació a nous projectes de creació de cooperativa social.  
 Transforma’t: impuls i orientació a la transformació/creació de 

cooperatives des de les associacions i fundacions

Àmbits
estratègics
Federació

Objectius

Accions

Línea
actuació 2



Cooperatives d’iniciativa social

Enfortiment i aliances



Facilitar l’enfortiment de les cooperatives de la Sectorial
i el coneixement i la intercooperació entre elles

C) Dinamització i enfortiment

E) Comunicació

 Apropar la Sectorial a les cooperatives membres
 Generar espais de relació entre cooperatives per a l’esperonament d’aliances

 Vincular a les cooperatives interessades a les accions de
suport a la internacionalització i a la innovació 

 Generació d’espais, informació, necessitats.
 Promocionar el contacte entre cooperatives

a nivell territorial vinculat al Programa Municipi Cooperatiu
 Coordinació amb entitats i organismes

Foment d’eines de finançament i formació financera per a les
cooperatives en coordinació amb la Federació i Fundació Seira

Àmbits
estratègics
Federació

Accions

Línea
actuació 3

Objectius



Elecció dels membres de la 
Comissió de Gestió pel 

període 2016-2018



La Comissió de Gestió

La Comissió de Gestió de la Sectorial es un òrgan executiu, de
representació i govern de la Sectorial de Cooperatives
d’Iniciativa Social.

És una comissió orientada a la millora del conjunt de
cooperatives de l’àrea, al bé comú, tot i atenent a les
diferents realitats existents. S’entén a sí mateixa com una part
compromesa amb el conjunt de la Federació; participa
activament en el govern de la mateixa a través de/la seu
representant al Consell Rector.



La Comissió de Gestió. Responsabilitats.
 Assumir la finalitat estratègica de millorar la posició i participació en el mercat de les cooperatives que

agrupa, amb el seu enfortiment empresarial i amb l’impuls dins el mercat i la societat dels valors
cooperatius.

 Dissenyar i executar el Pla Estratègic de Sectorial, d’acord amb els mandats i les directrius de l’assemblea
de la Sectorial i alineats amb el Pla Estratègic de la Federació.

 Promoure un model de participació eficient i inclusiu, que afavoreixi la implicació de la resta de
cooperatives de la Sectorial en la identificació de les necessitats i demandes més significatives i/o
compartides, per tal de treballar de forma prioritària per satisfer‐les.

 Vetllar perquè siguin possibles canals o itineraris per a l’intercanvi, l’expressió i el debat entre les
cooperatives sòcies, en el marc d’aquesta Comissió de Gestió.

 Vetllar per garantir la comunicació amb el conjunt de la Sectorial com a dret bàsic i com a element
promotor d’una participació més activa, amb tots els mitjans al seu abast i fent ús de les noves
tecnologies.

 Promoure un model de funcionament organitzat, participatiu i democràtic sustentat en els principis i
valors del cooperativisme i en un reglament de funcionament propi, que ajudi a avançar des de d’un marc
de funcionament debatut i compartit.

 Promoure reflexió, generar discurs i posicionament Sectorial amb capacitat d’acció i de reacció.

 Fer proposta al CR d’un vocal en representació de la Sectorial.



Cooperativa Persona

1 Actua Miquel Àngel Carreto

2 Barabara Educació Raquel León

3 Baula Yolanda Olmos

4 Delta Pepa López

5 Doble Via Jordi Segarra

6 Drecera Xavier Benito

7 Eduvic Adela Camí

8 Informa’t Jordi Santacana

9 ISOM Jordi Pros

10 L’Esguard Anna Puig

11 Suara Tomàs Llompart

Candidatures a membres
de la Comissió de Gestió


