Barcelona, 3 de desembre de 2015

Informe de gestió

Assemblea de la de Federació de Cooperatives 1996
Jordi Via , president de la FCTAC , fa la presentació de la
memòria Social de la FCTAC de l’any 1995.
Consolidar el paper de la FCTAC amb relació als altres
agents econòmics ; oferir serveis a les persones
associades;
seguir
enfortint
la
pròpia
situació
economicofinancera per no haver de dependre de les
institucions a l’any 2000, i finalment engegar una política de
comunicació que contraresti la imatge negativa que sovint
té el cooperativisme.
També va destacar la posada en marxa de la Sectorial de
Cooperatives d’Iniciativa Social.
Seguidament Xavier López , director de la Federació,
presenta la memòria econòmica 1995

Assemblea Sectorial de cooperatives
d’Iniciativa Social 2003
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Organitzacions a les que participa
Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social

Sectorial d’Iniciativa Social de COCETA
Agrupa a nivell estatal les sectorials d’iniciativa social de les diferents
federacions i unions de cooperatives. Hi ha una comissió que coordina el
treball de la sectorial.
Representant: Robert Fornés

Taula del Tercer Sector Social
Els objectius d’aquesta taula, que formalment no s’ha constituït, és aconseguir
millors nivells d’interlocució amb l’administració, més recursos del sector privat i
una millor organització de les pròpies organitzacions que el conformen.

Les entitats promotores són:
. Associació Coordinadora Catalana d’Empreses d’Inserció (ACEI)
. Associació d’Entitats de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC)
. Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES)
. Càritas Catalunya
. Comitè Català de Representants de Minusvàlids (COCARMI)
. Creu Roja Catalunya
. Esplais Catalans (ESPLAC)
. Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)
. Federació Catalana d’Associacions d’Ajuda al Drogodependent (FCD)
. Federació Catalana d’Entitats Pro Intel.ligència Límit (FCEPIL)
. Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS)
. Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA)
. Fundació Centre d’Iniciaitves i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM)
. Fundació Catalana de l’Esplai
. Fundació Pere Tarrés
. Plataformes d’Entitats d’Inserció Sociolaboral

A més d’aquest nucli inicial d’entitats, altres entitats s’estan sumant a la Taula, entre
elles la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya.

Associació d’Entitats de la Iniciativa Social de Catalunya
L’Associació integra i acull les entitats privades sense ànim de lucre que
proveeixen professionalment serveis d’atenció a les persones i/o gestionen
recursos i serveis de titularitat pública i/o d’interès general des d’una voluntat
expressa no mercantil a Catalunya.
La Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació no n’és membre, ho són
directament les cooperatives, però se’n fa un seguiment.

ASSEMBLEA 2008

Assemblea Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social 2008

Comissió de Gestió de la Sectorial d’Iniciativa Social
Representant
 Clara Puigventós
 Viviana Cano
 Ignacio González
 Joan Ramon Munera
 Nino Ramírez
 Joan Muntané
 Tomàs Llompart
 Marisol Blanco/
Miguel Ángel Sencianes
 Ramon Ribas
 Montserrat Camps/
Àngels Cobo
 Francesc Martínez de Foix
 Juan Ruiz

Cooperativa
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2007

6TELL, SCCL
CERC@, SCCL
CTF, SERVEIS SÒCIOSANITARIS, SCCL
DELTA, SCCL
DOBLE VIA, SCCL
DRECERA, SCCL
EAS, SCCL
EDUVIC, SCCL
ENTORN, SCCL

ESCALER, SCCL
TEB, SCCL
TEIXIDORS, SCCL

PLA D’ACTUACIÓ 2008-2010

Conclusions DAFO i altres reflexions:
Moment clau pel sector (reptes i oportunitats)

Necessitat de posicionar més i millor les cooperatives d’IS

Pla d’Actuació de la Sectorial ambiciós, que requereix
enfortiment organitzatiu

Què és una cooperativa d’iniciativa social? (1)
LLEI 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
Article 143: Consideració d’una cooperativa com d’iniciativa social
Són reconegudes com d’iniciativa social les cooperatives que tenen per finalitat la
integració laboral, la plena inserció o la defensa de persones, o col·lectius, amb
dificultats especials d’integració o afectades per qualsevol classe d’exclusió social
o limitació de llurs drets socials, o bé la satisfacció de necessitats socials no
ateses, o ateses insuficientment, pel mercat, mitjançant les activitats que
determinin els estatuts socials respectius.
Aquestes cooperatives, independentment de la classe que siguin, han de complir,
en tot cas, els requisits establerts per l’article 144. Per a assolir llur finalitat,
l’objecte social d’aquestes cooperatives pot ésser la prestació de serveis
assistencials, mitjançant activitats terapèutiques, sanitàries, residencials,
d’atenció domiciliària, educatives, culturals, recreatives i altres de naturalesa
social, o bé qualsevol mena d’activitat econòmica.

Què és una cooperativa d’iniciativa social? (2)
LLEI 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
Article 144: Condició de cooperativa com a entitat sense ànim de lucre.
Als efectes de concursos públics, de contractació amb ens públics, de beneficis fiscals, de
subvencions i, en general, de tota altra mesura de foment que hi sigui aplicable, tenen la
mateixa condició que la resta d’entitats sense ànim de lucre les cooperatives en els
estatuts socials de les quals s’especifiqui expressament que:
a) Els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions als fons obligatoris, no es
distribueixen entre els socis, sinó que es destinen, mitjançant una reserva estatutària
irrepartible, a les activitats pròpies d’aquesta classe de cooperativa, a la qual es poden
imputar totes les pèrdues, de conformitat amb allò que estableix aquesta Llei.
b) Els càrrecs de membre del consell rector i els de la intervenció de comptes no són
remunerats, sens perjudici que les persones que els ocupen puguin ésser rescabalades
de les despeses originades en l’exercici del càrrec.

Què és una cooperativa d’iniciativa social? (3)
LLEI 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
Article 144: Condició de cooperativa com a entitat sense ànim de lucre.
c) Les aportacions dels socis al capital social, tant les obligatòries com les
voluntàries, no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner,
sens perjudici de les actualitzacions corresponents.
d) Les retribucions dels socis treballadors o, si escau, dels socis de treball i del
personal que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les
retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el
conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona
corresponent.

 Actualment som 122
cooperatives d’Iniciativa Social
 Ocupem més de 8.165
persones entre sòcies i
treballadores

 Facturem més de 166 milions
d’euros anuals

Cooperatives membres de la Sectorial

Cooperatives de la Sectorial per àmbits
Aliments
Dona
Habitatge
Mediació
Multisector
Salut mental

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.

Beneficis de formar part de la Sectorial d’iniciativa social
 Incidència política sense necessitat d’exposar-se com a
cooperatives (lobby)

 Presencia com a Sectorial en espais estratègics
(Confederació, Taula 3 sector)
 Proactivitat en el manteniment de les cooperatives i en el
seu enfortiment empresarial.
 Possibilitat de trobar espais reals de la intercooperació:
 Aliances amb altres sectors que ens ajuden a posicionar
millor el cooperativisme i per tant cada cooperativa en
particular s’hi veu beneficiada.
 Coneixement estratègic adquirit a
participació en l’activitat de la Sectorial.
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Argumentari de la marca
cooperatives d’iniciativa social
 Les cooperatives d’iniciativa social prioritzen la missió i les persones per davant del capital.
 Les cooperatives d’iniciativa social són empreses sense ànim de lucre: compaginen, per tant, eficiència i eficàcia
empresarial amb vocació de servei a les persones.
 Les cooperatives d’iniciativa social com empreses socials reinverteixen en els projectes que gestionen el 100%
dels seus beneficis (retorn social).
 Les cooperatives d’iniciativa social tenen vocació social i de servei públic.
 Les cooperatives d’iniciativa social són agents socials, ja que la seva raó de ser i activitat queda directament
vinculada a l’aportació de solucions reals per a problemes socials reals.

 Les cooperatives d’iniciativa social, serveis de qualitat per a les persones, gestionats des dels paràmetres de la
responsabilitat social cooperativa.
 Les cooperatives d’iniciativa social treballen des de l’arrelament, la proximitat i el compromís amb
comunitat.

la

 Les cooperatives d’iniciativa social tenen capacitat per oferir menor rotació del personal, perquè ofereixen
estabilitat laboral, participació i possibilitat de poder passar de ser treballador a soci de l’empresa social que
gestiona els serveis.
 Els valors o principis cooperatius traduïts en principis de gestió aporten als projectes que gestionem uns trets
impossibles de reproduir per part d’altres models empresarials i que aporten un valor afegit convertits en
resultats d’eficiència en la gestió i excel·lència en l’atenció a les persones.

La Comissió de Gestió

Actua
Barabara Educació
Delta
Doble Via
Drecera
Eduvic
Eines
Informa’t
ISOM
Suara

Miquel Angel Carreto
Raquel León
Pepa López
Jordi Segarra
Francesc Frigola
Adela Camí
Sara Molina
Feliu Monés
Jordi Pros
Tomàs Llompart

Relació amb les entitats i plataformes de l’entorn

La Patronal del Tercer Sector Social de
Catalunya (La Confederació) és l’organització
empresarial que representa a les entitats no
lucratives que presten serveis d’atenció a les
persones de Catalunya
Té com a principal objectiu la defensa dels interessos del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les
persones i, per fer-ho, desenvolupa les següents activitats i serveis:

Representació i interlocució davant d’administracions públiques i agents socials.
Promoció de la negociació col·lectiva i d'un marc propi de relacions laborals com a instrument
clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les
organitzacions.
Participació en l’elaboració de polítiques socials, sent presents i fomentant espais de participació i
diàleg amb les administracions públiques i altres agents socials
Creació d’espais de debat i reflexió sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del sector de
serveis d'atenció a les persones i els nous reptes que ha d’afrontar.
Promoció d’espais per compartir coneixements, recursos i experiències que contribueixin al millor
desenvolupament de les activitats dels associats i del sector representat.
Promoure la formació continua dels professionals que treballen en les organitzacions associades,
en particular, i del sector en general

21 entitats sòcies












Asteroide, B-612
Atalanta
CAE - Formació i Serveis Socioculturals
Càritas
Creu Roja
Drecera, SCCL
ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social
Empresa social – Cooperatives d’atenció a les
persones (FCTC)
Esport 3
FEATE – Federació d'Entitats d'Assistència a la
Tercera Edat sense afany de lucre
FEDAIA – Federació d'Atenció i d'Educació a la
Infància i l'Adolescència













Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Escolta Josep Carol
Fundació Pere Tarrés
Moviment Laic i Progressista
Federació ECOM
Sinergia Social
UCCAP - Unió Catalana de Centres d'Atenció
Precoç
ACCP - Agrupació Catalana de Centres de
Profunds (soci adherit)
CAPPS - Consorci Associació Patronal Sanitària i
Social (soci adherit)
DINCAT - Discapacitat Intel·lectual de Catalunya
(soci adherit)

Són cooperativa o tenen cooperatives entre els seus socis

La Taula és una organització de tercer nivell formada per
32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a
prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions,
cooperatives, fundacions, empreses d'inserció i centres
especials de treball.

•

Agrupa entitats que atenen als col·lectius més diversos: infància i família, joves,
persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials,
drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball,
persones sense sostre, etc.

•

La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitza el Tercer Sector en defensa de les
persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, ajuda a lluitar
contra les desigualtats i a estendre el benestar als col·lectius socials més
desfavorits. A més, representa al sector davant les administracions públiques i
la societat en general.

32 entitats sòcies

















Càritas Catalunya
COCARMI (Comitè Català de representants de persones
amb discapacitat)
Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de
Reinserció per a Drogodependents de Catalunya
Federació ECOM
Creu Roja
Dincat (Discapacitat intel·lectual de Catalunya)
Empresa Social - Cooperatives d'atenció a les persones
(FCTC)
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
FACEPA (Federació d'Associacions Culturals i Educatives de
Persones Adultes)
FAFAC (Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer
de Catalunya)
FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de
Catalunya)
FCD (Federació Catalana de Drogodependències)
FCDS (Federació Catalana de Donants de Sang )
FCLLSM (Federació Catalana de Llars de Salut Mental)
FCUDP (Federació Catalana de la Unió Democràtica de
Pensionistes)
FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social)


















FEATE (Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat)
FECEC (Federació Catalana contra el Càncer)
FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d'Educació a la
Infància i l'Adolescència)
FEDELATINA (Federación de Entidades Latinoamericanas de
Catalunya)
FEPCCAT (Federació catalana d’entitats de paràlisi cerebral i
etiologies similar)
FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits)
FOCAGG (Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent
Gran, Dones i Família)
Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut
mental a Catalunya
Fundació Catalana de l'Esplai
Fundació Escolta Josep Carol- Escoltes Catalans
Fundació Pere Tarrés
ONCE Catalunya
Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Fundació Josep
Sans
MLP (Moviment Laic i Progressista)
Voraviu

Són cooperativa o tenen cooperatives entre els seus socis

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, ...

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
interessos de les empreses del sector

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

Sectorial
d’Iniciativa Social
Pla de gestió 2015

Línea
Estratègica 1

Consolidar el posicionament de la Sectorial i dels
valors del cooperativisme social en el marc d’actors
públics i privats vinculats al sector social

Àmbit
estratègic
Federació

Promoció i foment de l’empresa cooperativa

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

 Participar activament en la regulació laboral del sector
 Incrementar els espais d’interlocució amb les administracions públiques i altres agents
 Incrementar la presència del cooperativisme d’iniciativa social als mitjans de comunicació

Accions
Accions

 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 acte de visualització coincidint amb l’assemblea

Indicadors
Indicadors

 Valoració objectius assolits respecte posicionament i participació juntes directives
 Número de meses de negociació en que es participa
 Número d’espais d’interlocució amb administracions i altres agents

Línea
Estratègica 2

Promoure la creació de cooperatives d’iniciativa social

Àmbit
estratègic
Federació

Creació

 Incrementar el número de cooperatives d’iniciativa social a Catalunya

Objectius

 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.

Accions

 Transforma’t: impuls i orientació a la transformació/creació de cooperatives des de les
associacions i fundacions
 Accions per donar a conèixer les eines financeres articulades des de la Federació

 % Increment de cooperatives membres de la Sectorial
Indicadors

 Número d’entitats que es transformen o creen cooperativa d’iniciativa social
 Número d’orientacions a nous projectes

Línea
Estratègica 3

Àmbit
estratègic
Federació

Facilitar el coneixement i la intercooperació entre les
cooperatives mitjançant eines, instruments i activitats

Enfortiment i creixement de les cooperatives

 Apropar la Sectorial a les cooperatives membres
Objectius

 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.

Accions

 Programa “De coop a coop”, per promocionar el contacte entre cooperatives
a nivell territorial vinculat al Programa Municipi Cooperatiu
 Coordinació amb entitats i organismes

 Número d’activitats organitzades des de la Sectorial
Indicadors

 Número de participants a “De coop a coop”
 Número de projectes d’intercooperació desenvolupats en el marc de la Sectorial

Assemblea 2016
 Elecció nova Comissió de Gestió
 Projecte càlcul impacte social
 Pla de treball 2016-2019

