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1. Presentació 

 

ECOSOL és l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona.  

La Missió és facilitar la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat 

social i laboral des d’una empresa econòmicament rendible, en la qual es mantenen criteris de 

qualitat en la prestació de serveis i la gestió, contribuint així al desenvolupament sostenible, 

econòmic i social. 

La Visió: Esdevenir referents en el nostre territori en l’àmbit de la inserció laboral per persones en 

situació d'exclusió social. Ens volem distingir per l’excel·lència dels nostres serveis i dels nostres 

productes, així com pel nostre compromís en el treball per  la justícia social. 

Els Valors:  

- PROFESSIONALITAT: Amb un equip humà qualificat i obert a la formació contínua, flexible i 

adaptable als canvis i necessitats de l’entorn com a garantia per assolir l'excel·lència en els 

serveis prestats. 

- PARTICIPACIÓ: Entitat vinculada a la comunitat, transparent en la seva gestió del dia a dia i 

amb un alt nivell de complementarietat amb les persones treballadores i els agents del 

territori. 

- EMPRENEDORÍA SOCIAL: Generant els recursos necessaris per al desenvolupament de les 

nostres activitats, actuant de manera eficient, eficaç i responsable envers les persones i 

l’entorn. 

- INNOVACIÓ: En la recerca constant d’eines, coneixements, mètodes i tecnologies per aplicar 

a la prestació del servei, a la comunicació i a la informació, amb l’objectiu de millorar, crear i 

desenvolupar projectes sostenibles. 

- ACCIÓ COMUNITÀRIA: Tenint en compte les capacitats, recursos i especialitats dels diversos 

actors del territori, s’ha de tendir cap a la pluralitat en la provisió dels serveis (comptant amb 

els agents del teixit social, econòmic i del tercer sector), aprofundint en la cohesió social i 

fent ús del treball en xarxa. 
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- TRANSVERSALITAT: Totes les persones implicades en el desenvolupament del Pla Estratègic 

han d’incorporar la visió, enfocament, línies de treball i objectius comuns,  alhora que 

preserven les seves especialitats tècniques i organitzatives. 

- MEDI AMBIENT: ECOSOL adopta, com a línia estratègica, la seva responsabilitat en la 

protecció del medi ambient com a part de la seva responsabilitat social envers els 

treballadors i treballadores, les empreses clients i col·laboradores i la societat en general. 

Tot això s’emmarca en la Declaració ambiental de l’empresa. 

 

Trets característics que defineixen Ecosol 

1.- Formació especialitzada a tot el personal amb un enfocament global 

El procés educatiu se situa des del punt de partida de cadascuna de les persones. Tot el 

personal està inscrit en el pla de formació continuada organitzat en termes de pla de carrera 

adequada als diferents nivells i categories.  

Es desenvolupa en xarxa amb els diferents serveis: Escola d’adults, Consorci per a la 

Normalització Lingüística, Ascen… Es tracta d’oferir formació especialitzada que proporcioni 

una sortida professional. 

2.- Resposta integral 

Creació de ponts de col·laboració entre el sector empresarial i el social mitjançant una 

intervenció coordinada i complementària entre els diferents agents d’un mateix territori, 

des dels Serveis Socials bàsics fins al teixit empresarial, oferint recursos humans qualificats. 

3.- Recerca de sinergies 

Ecosol és entitat promotora del Grup Èxit amb aliança entre els  centres especials de treball 

de la Fundació Ramon Noguera i la Fundació Drissa. A més, forma part del clúster Créixer, la 

FEICAT i el grup d’economia social de Càritas Española. Finalment, també es troba dins del, 

ja consolidat, clúster Èxit de l’àrea urbana de Girona. 
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4.- Innovació i  tecnologia. 

Amb la finalitat de proporcionar al personal treballador les últimes innovacions del mercat 

referent a tècniques, productes i maquinària,  estem presents en fòrums convocats tant per 

proveïdors com per les associacions o federacions empresarials. 

S’analitza, protocolaritza i s’incorpora als plans de treball els avenços que aporten les millors 

solucions per facilitar les tasques o millorar-ne els resultats. 

5.- Acompanyament  

Mitjançant l’acompanyament a les persones treballadores es garanteix la qualitat del servei 

que permet la confiança dels clients i la viabilitat econòmica. S’integren les necessitats del 

client en la gestió global de la nostra organització per oferir la millor resposta. 

 

Sectors d’activitat 

- SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL D’EDIFICIS, NETEJA INDUSTRIAL, DOMÈSTICA, 

COMERCIAL I DE GRANS SUPERFÍCIES. Prestació de serveis de manteniment integral i 

neteja a diferents empreses, comunitats de veïns, despatxos, administracions i 

particulars. Les persones treballadores en inserció en aquesta línia se’ls ofereix un 

contracte de treball mínim de 21 hores/setmana durant un temps de 6 mesos 

prorrogable fins a 24 mesos. Durant el 2020 s’han mantingut els 21 llocs de 

treball existents. També s’ha consolidat l’activitat de manteniment integral d’edificis 

amb 2 llocs de treball d’inserció. 

- BICICLETES venda, lloguer, reparació i manteniment de bicicletes. L’any 2020, en 

aquesta línia de treball s’ofereix contracte a jornada completa amb contractes de mínim 

3 mesos i prorrogables fins als 36 mesos, segons el procés de cada persona participant. 

Hi ha  32  llocs de treball d’inserció. 

- RECOLLIDA DE ROBA, SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I CONFECCIÓ. El 2020 ha estat 

l’any de consolidació  d’aquesta activitat des de la gestió i coordinació pròpia d’Ecosol. 

Es realitzen feines de recollida de roba, tant de contenidors de la via pública, com 

excedents dels robers o donatius de particulars, i, a més, es realitzen  accions 
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d'informació i tallers de sensibilització mediambiental a la província de Girona. Els 

projectes es fan en parteneriat amb Formació i Treball (empresa d’inserció de Càritas 

Diocesana de Barcelona) i en coordinació amb el projecte moda RE de Càritas Española. 

El 2020 s’han  mantingut i consolidat els 2  llocs de treball d’inserció. 

A confecció s’han mantingut els llocs de treball als tallers de producció de bosses i altres 

productes de moda fets amb material reciclat; a Banyoles es continua amb l’activitat i hi 

ha 2 llocs de treball d’inserció i a Olot es consolida el taller amb 2 llocs de treball. 

- CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS. Es realitzen tasques de gestió de magatzem, 

encarregada de caixa i atenció al públic en 9 centres que es dediquen a la distribució 

d’aliments en diferents poblacions de la Diòcesi: Girona, Salt, Roses, Olot, Lloret de Mar, 

Figueres, Banyoles, Torroella de Montgrí  i  Santa Coloma de Farners. En aquesta línia 

de treball s’ofereix un contracte de, mínim, 21 hores/setmanals subjecte al conveni del 

comerç entre 6 i 36 mesos. El 2020 s’hi han ofert  11 llocs de treball d’inserció, 9 

d'encarregats de botiga i 2 de mosso magatzem. Així com també s’han pogut tenir 2 

llocs de treball fent neteja i desinfecció d’aquests espais. 

- BAR – CAFETERIA EL CORO. L’any 2016 s’inaugura aquest espai gràcies a un acord de 

cessió de les instal·lacions per part de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, on s’hi realitzen 

totes les tasques relacionades amb el sector de l'hostaleria. Durant el 2020, s’hi han 

ofert  3 llocs de treball d’inserció (una jornada completa i dos a a temps parcial) per un 

període mínim de 6 mesos prorrogable fins als 24 mesos. 

- MISSATGERIA SOSTENIBLE. L’any 2016 també s’inicia aquesta nova activitat de 

repartiment de paqueteria al centre de Girona amb tricicle elèctric, a partir dels acords 

de col·laboració amb les empreses SEUR, ASM, DHL i Correos express. Durant el 2020 

s’han augmentat els convenis de col.laboració amb empreses i comerços locals. S’ha 

consolidat i ha crescut aquesta línia, a la qual s’hi ofereix un contracte subjecte al sector 

de serveis de mínim 6 mesos a jornada completa i, durant el 2020 s’hi ha mantingut 

els  9 llocs de treball (7 a Girona, 2 a Figueres i 3 a Olot). 

 

La orientació social i la condició d’empresa d’inserció reconeguda  fa que es tinguin 

reservats el 70% dels llocs de treball per a persones en risc o situació d’exclusió. Durant el 

2020 s’han acollit més de 200 persones; s’han tingut 90 llocs de treball per a persones en 
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procés d’inserció laboral que han estat ocupats per 146 persones. S’ha facilitat que 22 

persones, que es troben a mig o al final de l’itinerari, segueixin treballant en empreses de 

mercat obert. 

El compromís d’Ecosol és trobar un equilibri entre la inserció sociolaboral i oferir uns serveis 

professionals i de qualitat.   

 

2. Perfil de les persones participants 
 

GRUP INDICADOR RESULTAT 

Sexe 
Homes 82 

Dones 64 

Convivència (llar) 

Parella amb fills 61 

Parella sense fills 12 

Parents que viuen junts 14 

Persona sola 26 

Llar sense relació de parentiu 11 

Família monoparental 13 

Tinença de l'habitatge (llar) 

Lloguer 65 

Propietat 13 

Habitació de relloguer 10 

Acollides senes pagar 2 

Entitat social 18 

Ocupats 9 

Sense llar 3 

Edat de les persones ateses 

Menors de 18 0 

Joves de 18 a 29 45 

Adultes (de 30 a 44) 53 

Adultes (de 45 a 64) 48 

Grans (65 i més) 0 

Nacionalitat 

Espanya 44 

Resta d'Europa 3 

Amèrica del Sud i Central 10 

Àfrica (sense MONA) 42 

Àfrica (Marroc O nord d'Àfrica) 46 

Àsia 1 

Resta del món 0 

Situació administrativa Nacionalitat espanyola 44 
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Documentació regularitzada 102 

Documentació no regularitzada 0 

Situació laboral (persones en edat 
laboral) 

Actiu a l'atur (busca feina) 0 

Actiu treballa 146 

Inactiu (pensionistes, no busca i 
no treballa,..) 

0 

Nivell d'estudis 

Sense formació homologada 0 

Sense estudis 46 

Educació primària (o similar) 65 

ESO (o similar) 21 

CF Grau mitjà / FP bàsica / PQPI 0 

CF Grau superior / Batxillerat 9 

Universitaris 5 

 

 

Ecosol fonamentalment està pensat per a diferents perfils de persones. Ens referim a 

diferents perfils perquè l’heterogeneïtat que es pot apreciar és considerable. Sobretot són 

persones que viuen a l’àrea urbana de Girona i que  es troben en risc d’exclusió social. 

Durant l’any 2020, s’han acollit i han passat pels processos de selecció més de 200 persones. 

El nombre de persones que han realitzat l’itinerari sociolaboral a Ecosol ha estat de 146, de 

les quals 65 han finalitzat el seu itinerari durant l’any 2020. D’aquestes acaben 59  persones, 

22 han estat inserció a l’empresa ordinària: 9  a la meitat de l’itinerari i 13 han trobat feina 

un cop han finalitzat. Assolim, així, prop d’un 40% d’insercions. 

 

Dades estadístiques 

Fem l’anàlisi sobre les 146 persones treballadores d’inserció que han realitzat itinerari 

aquest 2020. Hem recollit diverses variables per reflectir el perfil de les persones 

participants. 

L’edat: la seqüència d’edat  és molt àmplia ja que poden començar a l’empresa d’inserció a 

partir dels 16 anys. Tot i així, enguany  no hem tingut cap menor de 18 i hi ha una gran 

majoria de persones que superen l’edat de 30 anys, les edats de més activitat laboral. Tot i 

així, el 31% son persones joves de menys de 30 anys, però que ja han complert la majoria 

d’edat.  
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Sexe: malgrat que Ecosol potencia la igualtat d’oportunitats i s’intenta oferir una ocupació 

paritària, els llocs de treball d’inserció continuen sent ocupats per més homes que dones.  

Nivell d'estudis: heterogeneïtat, també, en el nivell d’estudis de les persones participants 

tot i que més de la meitat dels participants no superen els estudis primaris. Augmenta, 

també, el nombre de persones que ja tenen assolits, com a mínim, els estudis secundaris. 

També hi ha un grup significatiu de persones sense estudis reglats. 

Procedència: aquest camp és molt divers. S’han agrupat les nacionalitats per àrees de 

procedència del món. Continuem tenint una majoritària ocupació de persones provinents 

del continent africà, ja que representen més d’un 60% del total de persones contractades. 

Es mantenen les persones contractades procedents de l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina.  

 

 

3. Avaluació de resultats 
 

A continuació apareix la taula d’objectius, activitats, resultats i valoració d’aquests de l’any 

2020. Està dividit en 6 eixos diferents que es treballen de forma transversal a totes les línies 

d’activitat. 
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EIX OBJECTIU ESTRATÈGIC 
RESULTAT 
ESPERAT 

RESULTAT SEGUIMENT 
12/20 

OBJECTIUS OPERATIUS 
INDICADOR DE 

SEGUIMENT 
RESULTAT ESPERAT RESULTAT SEGUIMENT 12/20 

EI
X

 1
- 

O
R

G
A

N
IT

ZA
C

IÓ
 

1.1 Avançar cap a una 
comunicació interna i 

externa efectiva 

Nº d'accessos al 
portal del personal 

d'inserció 
1761 accessos al portal  

1.1.1 Elaboració d’un Quadre de 
comunicació general i per línies 
que reflecteixi tots els aspectes 
crítics a comunicar, qui ho farà, 
com, per quin mitjà i amb quina 

periodicitat 

Quadre de 
comunicació 

elaborat: Si/No 

Quadre de 
comunicació elaborat 

Quadre de comunicació elaborat: 
Si  04/20 Reunió d'equip 

17/11/20- S'explica aquest 
quadre de comunicacions i es 

pensen estratègies per millorar la 
comunicació 

1.1.2 Seguiment de l’aplicació de 
les accions establertes al Quadre 

de comunicació: Assemblees, 
reunions equip tècnic. 

% de reunions 
realitzades respecte 
de les planificades  

95% de reunions 
realitzades respecte 
de les planificades  

100% de les reunions presencials 
i online 

1.2 Aconseguir la 
unificació i 

optimització 
documental 

100% de 
documentació 

unificada respecte 
de la identificada 

100% de documentació 
unificada respecte de la 

identificada 

1.2.1 Revisió de tota la 
documentació que s’utilitza i 

identificació de documentació. 

% de documentació 
identificada i 

codificada 

100% de 
documentació 
identificada i 

codificada 

100% de documentació 
identificada i codificada 

1.4 Millorar el 
funcionament intern a 

través de l’actuació 
harmonitzada del 

personal tècnic       

100% de protocols 
implantats 

respecte dels 
detectats 

  

100% de protocols 
implantats respecte 

dels detectats 
 (Tots inclosos en la 

documentació del SIG) 

1.4.1 Detecció processos 
crítics/essencials de cada línia. 

Nº de processos 
essencials detectats 

per línia 
100% 

100% de protocols implantats 
respecte dels detectats 

 (Tots inclosos en la 
documentació del SIG) 
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EIX OBJECTIU ESTRATÈGIC RESULTAT ESPERAT RESULTAT SEGUIMENT 12/20 OBJECTIUS OPERATIUS 
INDICADOR DE 

SEGUIMENT 
RESULTAT ESPERAT RESULTAT SEGUIMENT 12/20 

EI
X

 2
- 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T 
I A

C
O

M
P

A
N

Y
A

M
EN

T 
A

 L
ES

 P
ER

SO
N

ES
 

2.2 Millorar 
l’acompanyament a les 

persones 

80% de persones 
acompanyades que 

valoren positivament 
aquest ítem 

Encara no es pot fer el 
seguiment. Pendent 03/21 

2.2.1 Adaptar l’eina informàtica disponible, 
per gestionar les competències del 

personal 

Eina informàtica adaptada: 
Si/No 

Eina informàtica adaptada: 
Si 

Eina informàtica adaptada: Si Finalització 
segons correu 16/09/20-Lluis Pancorbo 

2.2.2.Restricció de trucades en horaris 
concrets 

Comunicació d’instruccions 
de desconnexió 

tecnològica: Si/No 

Comunicació d’instruccions 
de desconnexió 
tecnològica: Si 

Pendent 2021 

2.3 Avançar cap a un Pla de 
desenvolupament del 

personal 

50% de tot el personal 
ha millorat alguna de 

les seves competències 

Encara no es pot fer el 
seguiment. Pendent 03/21 

2.3.1 Descripció de llocs de treball (Anàlisis 
de tasques). 

% de llocs de treball 
descrits 

100% de llocs de treball 
descrits 

100% de llocs de treball descrits 

2.3.2 Avaluació de les competències de tot 
el personal. 

% de persones que 
disposen d’una avaluació 

de competències 

60% de persones que 
disposen d’una avaluació 

de competències 

Encara no es pot fer el seguiment. 
Pendent 03/21 

2.3.3 Un cop determinades les tasques i 
avaluades les competències per portar-les 

a terme, detectar les necessitats 
individuals i elaborar el Pla personalitzat 

de desenvolupament professional 

% de persones que 
disposen d’un Pla 
personalitzat de 

desenvolupament 
professional 

70% de persones que 
disposen d’un Pla 
personalitzat de 

desenvolupament 

professional  

Encara no es pot fer el seguiment. 
Pendent 03/21 

2.4 Millorar la detecció de 
necessitats formatives 
transversals i per línia 

d’activitat 

50% de tot el personal 
ha millorat alguna de 

les seves competències 
Pendent 03/21 

2.4.1 Detecció de les necessitats 
formatives i incorporació en el Pla 
personalitzat de desenvolupament 

professional 

Detecció feta i registrada 
anualment: Si/No 

Detecció feta i registrada 
anualment: Si 

Detecció feta i registrada anualment: Si 
Veure Pla de Formació 2020 i Plans de 

treball individuals 

2.4.2 Impartició de les accions formatives 
detectades i planificades 

% de formació realitzada 
sobre la planificada 

70% de formació realitzada 
sobre la planificada 

75% de formació realitzada sobre la 
planificada 
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EIX OBJECTIU ESTRATÈGIC 
RESULTAT 
ESPERAT 

RESULTAT SEGUIMENT 
12/20 

OBJECTIUS OPERATIUS 
INDICADOR DE 

SEGUIMENT 
RESULTAT ESPERAT RESULTAT SEGUIMENT 12/20 

EI
X

 3
- 

C
LI

EN
TS

 

3.4 Potenciar la venda 
on-line de productes 

Assolir un 30% de 
venda on-line 

respecte del total 

100% de linia de 
confecció                                 
0% neteja 

3.4.2 Elaborar un 
protocol d’implantació 

de la venda on-line 

Protocol d’implantació 
de venda on-line 
elaborat: Si/No 

Compliment del 
protocol d'Amazon 

de registre a la 
plataforma. El 

modifiquem per 
Nombre de 

productes venuts on 
line a través de 

plana web. 

Es modifica aquest objectiu operatiu: Es 
canvia l'estratègia i en comptes de fer-

ho des d'una web pròpia, es farà la 
venda a través d'AMAZON. La despesa 

econòmica és massa elevada. Es 
desestima 07/20. Nova acció: promoció 
x recomanació de contactes de la nostra 

xarxa..Possibilitat compra online a 
través de la plana web de Càritas 

17/11/20 

3.4.3 Implantació del 
Protocol i de l’efectiva 

venda on-line 

Comunicació del Protocol 
d’implantació de venda 
on-line implantat: Si/No 

Increment 
progressiu del tràfic 

d'enllaços 
proporcionat per 

Amazon. El 
modifiquem per 

Nombre de 
productes venuts on 

line a través de 
plana web. 
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EIX OBJECTIU ESTRATÈGIC RESULTAT ESPERAT 
RESULTAT SEGUIMENT 

12/20 
OBJECTIUS OPERATIUS 

INDICADOR DE 
SEGUIMENT 

RESULTAT ESPERAT RESULTAT SEGUIMENT 12/20 

EI
X

 4
- 

R
EL

A
C

IÓ
 A

M
B

 C
À

R
IT

A
S 

4.1 Afavorir l’increment 
de projectes de Càritas 

que nodreixen el sistema 
de selecció d’ECOSOL 

1 projecte més que 
l'any 2019, com a 

mínim 

Aquest any, a més dels 
Itineraris d'inserció, 

també incloim FA i cal 
manco ( 2 més) que 
deriva en el Projecte 

treball i formació joves 
02/07/20 aprovat mes 

d'agost 

4.1.1 Avaluació del projectes 
potencials que podrien encaixar en la 

selecció de persones a incorporar a 
l’empresa. 

Nº de projectes de 
Càritas nous que 
aporten personal 

d’inserció 

Com a mínim 1 2 més 

4.1.4 Pla de reincorporació de 
persones que han hagut de rescindir 
el seu contracte per causa del Covid-

19. 

% de persones 
reincorporades 

respecte les que van ser 
baixa 

50% de persones 
reincorporades respecte 

les que van ser baixa 

5 recuperats de neteja , 2 casos/ 7 
llocs                                                                 

1 roba perdut/1 no recuperat 

4.2 Vetllar per una millor 
coordinació amb Càritas 

1 projecte més que 
l'any 2019, com a 

mínim 
Increment de 

personal d'inserció 

Aquest any, a més dels 
Itineraris d'inserció, 

també incloim FA i cal 
manco ( 2 més) que 
deriva en el Projecte 

treball i formació joves 
02/07/20 aprovat mes 

d'agost 

4.2.1 Introducció a l’ordre dels dia de 
les reunions periòdiques de 

coordinació amb les persones 
responsables dels projectes de 

Càritas, l’avaluació de la que parla el 
punt 4.1.1 d’aquest Pla 

% de reunions 
periòdiques de 

coordinació amb 
inclusió d’aquesta punt 

a l’ordre del dia 

70% de reunions 
periòdiques de 

coordinació amb 
inclusió d’aquesta punt 

a l’ordre del dia 

Pretaller una reunió juny i desembre 

EIX OBJECTIU ESTRATÈGIC RESULTAT ESPERAT 
RESULTAT SEGUIMENT 

12/20 
OBJECTIUS OPERATIUS 

INDICADOR DE 
SEGUIMENT 

RESULTAT ESPERAT RESULTAT SEGUIMENT 12/20 

EI
X

 5
- 

R
EC

U
R

SO
S 5.3 Mantenir el nivell 

d’ingressos provinent de 
prestació de serveis, 

subvencions públiques i 
privades respecte del 

2019 

> o =Ingressos 
prestació de serveis,                                              

> o =ingressos 
subvencions 

públiques 2019                                       
> o= Ingressos 
subvencions 

privades 2019 

Any 2019 -713.075.17 
Euros                                       

Any 2020 -640.470.53 

5.3.1 Implantació del sistema integrat 
de gestió de la qualitat (ISO 

9001:14001 i EMAS) de les línies de 
neteja i manteniment i de roba. 

% d’implementació de 
la planificació per a la 

implantació del Sistema 
de Gestió Integrat 

100% d’implementació 
de la planificació per a la 
implantació del Sistema 

de Gestió Integrat 

100% de la implantació feta 

5.3.2 Formació del personal d’ECOSOL 
en gestió sostenible 

% de treballadors/es 
formats/es 

90 % de treballadors/es 
formats/es 

75% de treballadors/es inserció 
formats/es 100% personal estructura 
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EIX OBJECTIU ESTRATÈGIC RESULTAT ESPERAT 
RESULTAT SEGUIMENT 

12/20 
OBJECTIUS OPERATIUS 

INDICADOR DE 
SEGUIMENT 

RESULTAT ESPERAT RESULTAT SEGUIMENT 12/20 

EI
X

 6
 M

ED
I A

M
B

IE
N

T 

6.1 Fomentar la reducció i 
compensació de les 
emissions de gasos 

d'efecte hivernacle de les 
Parts interessades 

0 Tn CO2  
Compromís compensació 

CO2 adquirit: Si 

6.1.1Formar part del Programa de 
compensació de emissions de CO2 de 

la Oficina del Canvi climàtic de 
Catalunya 

Si/No 
Compromís 

compensació CO2 
adquirit: Si 

Compromís compensació CO2 
adquirit: Si 

6.2 Mantenir a 0 les 
emissions de CO2 

associades al consum 
elèctric - Centre treball 

Sant Ponç 

0 Tn CO2  0 Tn CO2  
6.2.1 Compra energia a companyia 
que subministra a partir de 100% 

renovables 
Si/No 

Compra energia 
renovable feta: Si 

Compra energia renovable feta: Si 

6.3 Reduir les Tn de CO2 
associades al consum 
elèctric del centre de 

treball Aiguaviva 

0 Tn CO2 Pendent 03/21 
6.3.1 Compra energia a companyia 
que subministra a partir de 100% 

renovables 
Si/No 

Compra energia 
renovable feta: Si 

Pendent 03/21 

6.4 Reducció del consum 
de combustibles fòssils de 

les activitats (MPGM 
3.2.14. Vehículos de bajas 
emisiones) i44) Porcentaje 
de vehículos de recogida 

de residuos que son 
híbridos, eléctricos, de gas 

natural o de biogás (%).   

% de la flota 
elèctrica 

75% de la flota elèctrica 

6.4.1 Compra vehicle elèctric per a les 
activitats de neteja i manteniment 

instal·lacions 
Si/No Compra realitzada: Si 100% vehicles electrics 

6.4.2 Substitució del vehicle de 
l'activitat de recollida de roba per un 

de 100% elèctric.  
Si/No Compra realitzada: Si 0 vehicles electrics 

6.5 Reducció envasos de 
plàstic activitat de neteja  

Reducció Kg residus 
totals/any .  

Pendent 06/21 
6.5.1 Recerca de proveïdor que ens 
pugui oferir aquesta possibilitat de 

reciclatge d'envasos 
Si/No Compra realitzada: Si Pendent 06/21 
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Formació continuada 

Tot el personal en inserció, voluntaris i professionals participem de formació contínua en el 

context de cada servei. Aquesta formació passa per tots els aspectes que afecten els 

diversos centres d’atenció i promoció de les persones participants. 

D’altra banda, a part de les tutories d’acompanyament, l’itinerari d’inserció ve marcat per 

diferents tipus de formació que els participants reben al llarg de tot l’itinerari, ja sigui des de 

la pròpia empresa, o mitjançant la contractació de centres de formació externs. Aquestes 

formacions són marcadament ocupacionals i els participants varien segons l’activitat que 

realitzen dins Ecosol. L’ única formació que és comuna a tots els participants d’Ecosol és la 

Prevenció de Riscos Laborals bàsica, però n’hi ha d’altres que son transversals i a les quals hi 

poden participar treballadors de qualsevol de les diferents línies d’activitats econòmiques.  

 

Aquest any, s’ha introduït a totes les línies d’activitat la formació inicial a través del portal 

de la persona treballadora i s’han consolidat els  tallers de motivació i creixement personal 

que ha dut a terme, l’educadora i coach, Eva Aixelà. Tots aquests tallers han estat molt ben 

valorats per la majoria de participants, per la qual cosa se li vol donar continuïtat al 2021.  

El balanç d’aquestes activitats formatives ha estat molt positiu ja que fomenta la reflexió i la 

creació d’espais d’intercanvi d’experiències entre voluntaris i tècnics. És la manera de posar 

de manifest els encerts i els errors d’ECOSOL i d’aquesta manera seguir avançant i millorant 

la qualitat del projecte. 

Al llarg del 2020 moltes de les formacions que s’han realitzat han estat online. El tancament 

dels diferents centres de treball va fer que moltes formacions s’haguessin d’adaptar a 

aquest format per tal que tothom les pogués realitzar des de casa amb ordinador o 

dispositiu mòbil. Es valora molt positivament l’adaptació de les persones treballadores a 

aquest format no presencial.  

A continuació apareix la taula de les formacions realitzades, les hores de cadascuna d’elles i 

el nombre de persones que l’han fet. Així com també, el total d’hores de formació que s’han 

fet a l’any 2020. 
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NOM DEL CURS CENTRE DE FORMACIÓ HORES DEL CURS TOTAL ALUMNES TOTAL HORES VALORACIÓ/OBSERVACIONS 

FORMACIÓN BÁSICA en SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN (on line) 
ECOSOL 2 146 292 Persones treballadores d'Ecosol 

ACTIVA LA CONSCIÈNCIA EVA AIXELÀ 5 40 200 Personal Taller de bicicletes 

SEGURETAT EN LA CONDUCCIÓ DE 

CARRETONS ELEVADORS FRONTALS 
ECOSOL 12 22 264 Personal inserció 

COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL ECOSOL 45 3 135 Personal estructura 

COMUNICACIÓ EFECTIVA ECOSOL 5 35 175 Personal Taller de bicicletes 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN 

EQUIPO 
EUROINNOVA FORMACIÓN 40 8 320 Personal estructura 

COVID-19 Medidas de prevención y 

protección frente al coronavirus 
GABINETE SME 2 4 8 Personal tècnic i gerència 

DRETS I DEURES (online) ECOSOL 2 140 280 Persones treballadores d'Ecosol 

EDUCACIÓ VIAL MÒDUL 1 i 2 (online) ECOSOL 3 23 69 Personal Taller de bicicletes 

ESPECIAL DESINFECCIÓ (online) ECOSOL 1 41 41 Personal de neteja i manteniment 

ESPECIALITZACIÓ EN DESINFECCIÓ COVID-19 

(online) 

CEDESAM CENTRO DE ESTUDIOS 

DE SANIDAD AMBIENTAL 
14 3 42 Personal encarregats neteja 

FORMACIÓ BÀSICA COVID-19 (online) ECOSOL 2 145 290 Persones treballadores d'Ecosol 

FORMACIÓ CLASSIFICACIÓ I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
ECOSOL 1,5 2 3 Personal Projecte tèxtil 
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FORMACIÓ MEDI AMBIENT (online) ECOSOL 2 148 296 Persones treballadores d'Ecosol 

FORMACIÓ MIDUE (online) LLUÍS PANCORBO 3 5 15 Personal tècnic i gerència 

FORMACIÓ PLA D´EMERGÈNCIA. Simulacre 

Emergència 
GABINETE SME 2 5 10 Personal Projecte tèxtil 

FORMACIÓ PLA D´IGUALTAT ENTRE HOMES I 

DONES (online) 
ECOSOL 2 156 312 Persones treballadores d'Ecosol 

FORMACIÓ PORTAL DEL TREBALLADOR ECOSOL 4 44 176 Persones treballadores d'Ecosol 

FORMACIÓ RISCOS LABORALS INICIAL (on 

line) 
ECOSOL 2 137 274 Persones treballadores d'Ecosol 

FORMACIÓ REGISTRES INTERNS ECOSOL 2 3 6 Personal Projecte tèxtil 

FORMACIÓ TECNICOPROFESSIONAL 

MANTENIMENT-PINTURA (online) 
ECOSOL 2 2 4 Personal manteniment 

Formacio TenicoProfessional Neteja 2020 

(online) 
ECOSOL 10 34 340 Personal neteja 

GESTION TALENTO DE LAS ORGANIZACIONES 

(on line) 

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS 

BARNA SA 
25 4 100 Personal tècnic i gerència 

INFORMÀTICA BÀSICA (on line) ECOSOL 2 98 196 Personal inserció 

MANIPULACIÓ D´ALIMENTS ECOSOL 5 5 25 Personal El Coro i CDA 

GESTIÓ I CONTROL DE PLAGUES (3 MÒDULS) 
CEDESAM CENTRO DE ESTUDIOS 

DE SANIDAD AMBIENTAL 
25 3 75 Personal encarregats neteja 
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OPERACIONES BÀSICAS DE CATERING (on 

line) 
EUROINNOVA FORMACIÓN 125 2 250 Personal encarregat El Coro i formació 

PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESA (online) GRUPO FORMALIA 10 1 10 Personal tècnic 

RISCOS ESPECIFICS I MESURES PREVENTIVES 

DEL LLOC DE TREBALL I MESURES 

PREVENTIVES DAVANT DEL CORONAVIRUS 

SARS-COV-2 

GABINETE SME 1,5 57 85,5 Personal inserció segons línia d'activitat 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA (on line) ECOSOL 6 30 180 Persones treballadores d'Ecosol 

SSCE002PO ACREDITACIÓN DOCENTE PARA 

TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON LINE 
KONETICA GROUP 60 3 180 Personal tècnic i formació 

TALLER ´MINDFULLNESS´ EVA AIXELÀ 5 18 90 Personal neteja i CDA 

TALLER ERGONOMIA ECOSOL 2 6 12 Personal Taller de bicicletes 

TECNIQUES D´ AUDITORIA INTERNA (ON 

LINE) 

SGS INTERNATIONAL 

CERTIFICATION SERVICES IBÈRICA 
6 2 12 Personal tècnic 

ÚS DE NEBULITZADORS I DESINFECCIÓ 

D´ESPAIS 

AÜRT CONSULTORIA I 

FORMACIO,SL 
8 3 24 Personal encarregats neteja i formació 

      

  
TOTAL HORES FORMACIÓ 4791,5 
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Enguany, Ecosol ha patit molt durament les conseqüències de la pandèmia. El març de 2020, 

amb el tancament dels centres de treball i confinament de les persones treballadores, 

l’activitat econòmica va caure un 90% i encara es pateixen les dificultats per poder 

recuperar l’activitat a tots els centres de treball. 

 

Malgrat la condició d’entitat social i d’empresa sense ànim de lucre, Ecosol es troba amb les 

mateixes dificultats que qualsevol empresa ordinària a l’hora de mantenir contractes amb 

l’administració pública o amb clients particulars. La consecució dels objectius ha estat 

marcada sobretot per la pandèmia i cal destacar tan l’adaptabilitat de les persones 

tècniques per fer els seguiments de les persones treballadores durant el tancament dels 

centres de treball com l’adaptació d’aquestes persones a la proposta de bossa d’hores i 

vacances que va fer l’empresa en el seu moment. Les activitats per aconseguir els objectius 

s’han adaptat a “la nova normalitat” que ens ha aportat la pandèmia i hi ha maneres de fer 

que han vingut per quedar-se; també s’ha considerat important postposar la consecució 

d’alguns objectius a l’any 2021 per tal de fer-ho amb qualitat i coherència. 

 

Pel que fa als objectius presents a les taules ja mostrades, s’han assolit 17 dels 24 objectius. 

Això significa un 71% dels objectius assolits. Els objectius no assolits es passen al 2021 per 

acabar de donar-los compliment: 

 2.2.2.Restricció de trucades en horaris concrets 

 2.3.2 Avaluació de les competències de tot el personal. 

 2.3.3 Un cop determinades les tasques i avaluades les competències per portar-les 

a terme, detectar les necessitats individuals i elaborar el Pla personalitzat de 

desenvolupament professional 

 6.3.1 Compra energia a companyia que subministra a partir de 100% renovables 

 6.4.2 Substitució del vehicle de l'activitat de recollida de roba per un de 100% 

elèctric.  

 6.5.1 Recerca de proveïdor que ens pugui oferir aquesta possibilitat de reciclatge 

d'envasos. 
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El motiu pel qual aquests objectius no s’han pogut acomplir, és que no s’ha tingut prou 

temps per posar-los en marxa i implantar-los de la manera que es volia fer.  

 

4. Recursos 

 

Recursos humans i comunicatius 

Ecosol està format per un equip multidisciplinar de 16 professionals: una gerent, una tècnica 

d’acompanyament a la producció, tres tècniques d’acompanyament a la inserció, dos 

tècnics de bicicletes,  una encarregada a la Cafeteria El Coro,  dues encarregades 

d’acompanyament tecnicoprofessional de neteja, dos tècnics d’acompanyament 

tecnicoprofessional de manteniment d’edificis, dos encarregades dels tallers de confecció,  

una formadora i  una persona a administració. Tots ells i elles implicats i compromesos amb 

el bon funcionament d’Ecosol, per la qual cosa el treball en equip és fonamental. Enguany la 

dedicació és completa en tots els casos. 

D’altra banda, es disposa de 5 col·laboradors - consultors amb experiència en el món social i 

empresarial, 14 voluntaris que col·laboren en la preparació i realització de formacions o en 

tasques de gestió i 2 practicums provinents de l’àmbit social .  
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Les funcions i responsabilitats de cadascun dels membres de l’equip ve representat pel 

següent organigrama: 

 

 

A continuació apareix la taula d’indicadors on s’han quantificat algunes dades que es 

consideren rellevants en la pràctica professional del personal tècnic i gerència en el dia a dia 

i que val la pena d’esmentar. 
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GRUPS DE DADES INDICADOR RESULTAT 

Compliment de visió Nº Càritas on es desenvolupa el projecte 9 

Impacte 
Temps mig de permanència d'una persona en el projecte 

(anys) 
1,5 

 
Mitjana d'intervencions per persona atesa a l'any 7 

Implicació de la 
comunitat i base social 

Nº total de persones voluntàries 14 

 

Mitjana d'hores de dedicació anuals del voluntariat a 
acció social 

40 

Coherència institucional Nº supervisions tècniques realitzades 2 

 

Nº de reunions amb membres de juntes o equips 
directius de Càritat locals realitzades 

25 

 

Nº reunions/espais organitzatives i institucionals (no del 
projecte) 

25 

Treball en xarxa i 
aliances 

Nº taules i espais de coordinació i treball col.laboratiu en 
el que participem 

12 

 
Nº convenis i/o acords de col.laboració establerts 80 

Gestió del coneixement 
Nº publicacions monogràfiques o especialitzades en les 

que hem participat 
1 

 

Nº projectes de recerca/investigació en les que 
participem o hem participat 

0 

 

Nº ponències, comunicacions en jornades o congressos o 
espais formatius 

3 

 
Nº practicums acollits al projecte 2 

 

Nª accions formatives realitzades a l'equip (personal 
tècnic) 

5 

 

Nª accions formatives realitzades a l'equip (persones 
voluntàries) 

1 

Imatge social i difusió Nº premis o reconeixements rebuts 0 

 
Nº xerrades d'explicació i difusió del projecte 12 

 
Nº rodes de premsa realitzades 1 

 

Nº d'aparicions en mitjans de comunicació externs (notes 
premsa, ràdio, articles diaris, etc) 

24 
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Ecosol, com qualsevol altre servei d’intervenció social i laboral, té la necessitat de partir de 

les demandes dels participants i fer-los protagonistes dels seus processos, així com 

d’establir una xarxa de contactes i treball conjunt amb les diverses institucions i entitats que 

també treballen en el camp social amb els/les participants del projecte. És molt important el 

treball amb les persones considerades en la seva globalitat i per poder realitzar un treball 

integral, cal una intervenció conjunta i consensuada de tots els agents que hi intervenen.  

L’indicador que s’utilitza per valorar aquest objectiu són les trobades de coordinació amb els 

agents derivants. Són continuades i extenses en funció de cada itinerari individual. Es fan 

tant reunions de coordinació, com comunicacions a nivell de telèfon i correu electrònic. 

El fet de treballar amb persones considerades en la seva globalitat implica una estreta 

coordinació amb l’agent derivant de les participants pel treball sociofamiliar paral·lel i per 

les contingències individuals que puguin sorgir. Cal tenir en compte la saturació i limitacions 

dels serveis socials bàsics com a referents generals. 

Així, la tasca d’Ecosol es veu complementada pels professionals de Serveis Socials, el 

Departament de Justícia i altres entitats que col·laboren  en el desenvolupament de 

l’itinerari d’inserció, com l’Àrea de Suport al Jove (ASJET) i d’altres molt vinculades amb els 

programes derivats de Garantia Juvenil (Cambra de Comerç de Girona, Ajuntament de 

Girona...). 

 

  Recursos tècnics 
 

Ecosol disposa d’un programa de gestió propi, anomenat ProdMidue, que serveix com a eina 

principal per a la coordinació de totes les activitats econòmiques, així com per al seguiment i 

acompanyament de les persones i registre de les accions formatives. 

Aquesta eina es complementa amb les reunions periòdiques que realitzen internament 

cadascun dels equips formats pel personal tècnic d’acompanyament tècnicoprofessional, el 

d’acompanyament a la inserció i la gerent.  

Paral·lelament, cada línia d’activitat realitza les assemblees periòdiques a les quals no 

només hi participa l’equip tècnic, si no també tots els treballadors i treballadores d’inserció. 
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Protocol d’acompanyament 

L’itinerari sociolaboral es basa en un protocol d’acompanyament on s’hi engloben els 

diferents processos que la persona es preveu que segueixi amb la seva estada a l’empresa 

d’inserció. Tots els participants estan al corrent, des del primer contacte amb la tècnica 

d’acompanyament, del que es farà en el seu itinerari i signen el conveni d’inserció conforme 

estan d’acord amb el que s’hi inclou. Aquest protocol d’acompanyament és el següent: 

1r MES 

.Tutoria adaptació al lloc de treball. 

.Tutoria Inicial d’Acompanyament a la Inserció. 

.Tutoria Diagnòstic ocupacional (Definició de l’objectiu Professional). 

.Tutoria d’administració de proves laborals (Inici d’itinerari) 

.Tutoria de planificació del pla de treball. 

. Enquesta de valoració de la satisfacció 

 

A PARTIR 2n MES 

.Sessions de formació laboral i tècnicoprofessional. Segons pla de treball, també formació 

bàsica. 

.Tutories seguiment a la producció. 

.Tutoria d'avaluació ( retorn valoració per competències) i  enquesta de valoració de la 

satisfacció. Repetició a l’inici de cada 

pròrroga) 

.Tutories d’acompanyament a la inserció (conèixer mercat laboral de la meva professió, 

preparar eines de recerca de feina com ara CV, carta de presentació,... formació continua, 

canals de recerca de feina, superar l’entrevista de selecció, ....) 

.Tutories revisió Pla de Treball (a l’inici de cada pròrroga) 

 

FI D’ITINERARI 

.Tutoria  avaluació final (retorn valoració competencial Final itinerari) i enquesta satisfacció 

final 

.Tancament itinerari i Pla de Treball. 
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.Tutories de seguiment de la inserció (adaptació al lloc de treball, aprenentatge permanent). 

Mínim fins a 6 mesos després de la finalització del contracte. 

 

Inserir laboralment 

Es valoren dos tipus d’insercions, segons si s’han aconseguit a la meitat o al final de 

l’itinerari. Un altre indicador que cal tenir en compte és que hi ha insercions a temps parcial 

que permeten al treballador d’Ecosol continuar amb el seu itinerari, mentre que d’altres són 

baixa a mig itinerari perquè el contracte aconseguit a l’empresa ordinària és a temps 

complet. 

 

En total comptabilitzem 22 persones que han aconseguit feina, majoritàriament en el sector 

industrial i de serveis. Dins d’aquest últim, la majoria son al sector de neteja, hostaleria o 

atenció al públic.  

 

Accés al mercat laboral 

De les insercions a final d’itinerari, es valora el resultat a la sortida del projecte segons 

l’objectiu d’inserció laboral que ha manifestat la persona. Per part del projecte, es valora 

que siguin expectatives reals, és a dir, que la situació de la persona permeti portar-les a 

terme.  

Totes les insercions que s’han fet,  han estat amb contracte temporal. Pel que fa a la 

dedicació horària, augmenten les insercions a temps complet en relació a les de temps 

parcial.  Aquest fet pot indicar una millora en la qualitat de les insercions, però no oblidem 

que totes son temporals, per la qual cosa, segueix la inestabilitat laboral i econòmica 

d’aquestes persones.  

 

Seguiment després de la sortida d’ECOSOL 

A la sortida d’Ecosol, se segueix oferint la possibilitat d’entrevistes d’orientació laboral, 

sempre en funció del motiu de baixa i de la demanda de la persona. Es pretén fer un 
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seguiment de les incidències en el dia a dia, oferir suport en cas de conflictes i seguir 

acompanyant les persones  que no han trobat feina.   

Es considera oportú fer esment al fet que 13 persones no han finalitzat itinerari i han estat 

baixa a l’empresa d’inserció abans dels primers 6 mesos de contracte per diversos motius, 

però majoritàriament per abandonament o per expulsió per reiterats incompliments. 

Aquesta dada ens amoïna ja que, malauradament, encara hi ha un grup de persones que ens 

arriben per la necessitat de tenir uns ingressos econòmics, però que encara no estan 

preparades per fer front a les responsabilitats i obligacions que comporta un contracte 

laboral.  

Des dels itineraris integrats dels diversos projectes de l’àmbit laboral de Càritas Diocesana 

de Girona, des d’on ens arriben la majoria de participants, treballem conjuntament per 

millorar en les competències d’aquestes persones i preparar-los per al mon laboral. 

 

Prospecció i intermediació laboral 

La relació de vinculació amb les empreses col·laboradores dins l’àmbit de la inserció laboral i 

la responsabilitat social corporativa es valora molt positivament. Enguany s’han prospectat 

290 empreses noves i s’ha fet seguiment de les anteriors a la data per tal de seguir-hi 

col·laborant. Aquest increment respecte al 2019 es deu al fet que per la pandèmia hi hagués 

una disminució de la producció i va caldre ampliar la cartera de clients per tal de conèixer-

ne les necessitats i valorar possibles col·laboracions. 

Cal destacar que l’objectiu de la prospecció a Ecosol, no és només el d’aconseguir llocs de 

treball per a les persones que finalitzen els nostres itineraris d’inserció, si no també oferir la 

prestació dels nostres serveis (com els de neteja, missatgeria o el lloguer social de 

bicicletes). Es facilita un recurs per cobrir les necessitats de personal del teixit empresarial 

amb suport previ i seguiment de la contractació (en cas de que es materialitzi la inserció). 

Ecosol ofereix: 

o Selecció de perfils professionals adients al lloc de treball a cobrir. 

o Suport a l’hora de definir el perfil que l’empresa requereix. 

o Disseny i aplicació d’itineraris d’inserció personalitzats. 
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o Acompanyament del treballador en el procés d’adaptació a l’empresa. 

o Col·laboració en accions de responsabilitat social corporativa en la integració i 

inserció de persones en el mercat laboral. 

o Informació i assessorament sobre els contractes bonificables d’aplicació als 

nostres treballadors per part de l’empresa contractant.  

o Seguiment de la persona inserida després de la contractació. 

 

Aquesta tasca de prospecció es complementa amb l’equip de prospecció de Càritas 

Diocesana de Girona, al qual enguany hi hem derivat 20 persones. Algunes d’aquestes 

persones ha pogut trobar feina en el mercat ordinari a través d’aquest servei, així doncs, es 

valora molt positivament la relació amb l’equip de prospecció. 

 

Comunicació i Promoció 

Les accions realitzades a la comunicació i difusió de les activitats de ECOSOL durant aquest 

any han estat: 

 Redacció de la memòria 

 

 Participació en roda de premsa a febrer per presentar nous centres de treball a 

Garrotxa 

 

 Nota de premsa a abril per presentar el servei de missatgeria amb el comerç local 

 

 

Finançament 

El paper de les empreses és crear riquesa envers un bé comú que seria la col·lectivitat i el 

desenvolupament professional. El desenvolupament social també promou el 

desenvolupament econòmic.  El treball amb les persones en atur amb especials dificultats 

no canvia fonamentalment al llarg del temps però s’afegeixen valors com la flexibilitat, la 

polivalència, la necessitat d’expertesa en diferents temes, les competències en 

adaptabilitat, entres d’altres. És important la coresponsabilitat de l’Administració, així com 

la coherència en la planificació i el contingut dels programes de suport a les empreses 

d'inserció. 
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S’ha de continuar potenciant un fet diferenciador en relació amb la resta d’empreses: la 

contractació reservada i la incorporació de clàusules socials en els plecs de condicions dels 

contractes de les administracions públiques. És bàsic que les administracions públiques, 

especialment les municipals i les comarcals, més properes a les empreses, es comprometin a 

fomentar la inclusió social a través de la contractació reservada i les clàusules socials. 

Aquesta és una de les principals eines de què disposa l’Administració per promoure la 

inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió, introduint aspectes de política social sense 

contemplar únicament criteris econòmics en la contractació de serveis i productes. 

 

5. Conclusions i propostes de futur 
 

L’equip d’Ecosol segueix treballant durament per poder mantenir els 90 llocs de treball 

d’inserció. Constantment es busquen nous clients i noves activitats econòmiques per poder 

recuperar la facturació perduda a causa de la pandèmia. 

S’ha detectat una disminució del nivell d'inserció de les persones que realitzen itinerari a 

Ecosol, així com també s’ha vist que les condicions laborals que ofereix el mercat ordinari 

continuen sense garantir una estabilitat econòmica i professional a les persones que hi 

accedeixen. Cal recordar, a més, que la nostra activitat va especialment dirigida a les 

persones que presenten més dificultats d’accés al mercat laboral.  

L’objectiu és continuar avançant en  la quantificació del que significa la inserció social (en 

guanys i en estalvis). Calen indicadors que mesurin els beneficis de la inserció, fent una 

proposta metodològica transversal.   

Davant d'aquesta situació, Ecosol planteja les següents línies de treball per garantir 

l’assoliment dels nostres objectius i l’establiment, si és el cas, de noves línies d’intervenció 

per oferir oportunitats a les persones més vulnerables. 
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A nivell organitzatiu i de treball intern 

 Millorar l’encaix de l’empresa d’inserció per poder cobrir els llocs de treball d’inserció 

vacants i oferir llocs de treball que responguin als perfils  de les persones participants 

en programes de Càritas 

 Consolidar el treball coordinat amb altres serveis de Càritas i del territori per a buscar 

estratègies comunes, aprofitar sinergies i facilitar la intervenció coordinada des de 

diferents vessants.  

 Consolidar l’equip d’acompanyament per poder oferir un millor i més adient 

acompanyament tant a les persones en procés d’inserció com als clients. 

 Millorar en el registre de les intervencions i acompanyament que realitzem a les 

persones en procés d’inserció 

  

A nivell d’intervenció 

 Reforçar l’acompanyament, fent més partícips del seu propi procés de millora dels 

propis treballadors. Tenir l’opció d’allargar els itineraris fins als 36 mesos en els casos de 

millor aprofitament i compliment de l’itinerari.  

 Protocolaritzar i millorar els sistema d’avaluació i millora de competències de les 

persones en procés d’inserció, mitjançant l’eina de gestió ProdMidue. 

 Potenciar la formació com a part del procés de recerca laboral, establint i fomentant les 

col·laboracions amb els centres de formació del territori i potenciant, si és el cas, la 

formació bàsica instrumental (català, informàtica...). Durant el 2018 es consoliden els 

convenis de col·laboració amb les escoles d’adults i el Consorci per a la Normalització 

Lingüística. Durant el 2021, continuar treballant per  trobar aliances amb empreses i 

agents formatius per poder oferir formació reconeguda segons els certificats de 

professionalitat. 

 Treballar la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones demandants de feina 

per afavorir la incorporació al món del treball de persones amb fills o persones 

dependents al seu càrrec. 
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A nivell activitats econòmiques 

 Consolidar els 90  llocs de treball d’inserció.  

 Promoure i consolidar el  sistema integrat de gestió sostenible implantat durant el 2020 

i el pla d’igualtat.  

 Fomentar l’apropament a empreses a través d’un treball de prospecció, establint 

diferents col·laboracions en la contractació de personal, oferiment de personal 

qualificat, etc., que faciliti la inserció de les persones en procés d’inserció.  

 Ampliar la cartera de clients Ecosol a través de la formació i qualificació permanent dels 

treballadors, aplicant mètodes innovadors de treball de qualitat, buscant noves 

especialitzacions com desinfecció i el control de plagues i donant a conèixer millor els 

serveis que oferim. 

 Incrementar el suport social als projectes laborals a través del voluntariat i les 

col·laboracions de particulars i empreses. 

 Fomentar les accions de sensibilització i comunicació, promoure accions per fomentar la 

igualtat d’oportunitats en el mercat laboral , la contractació pública reservada i el 

consum responsable. 

 Consolidar el portal telemàtic del treballador a través de la plataforma Midue com a 

eina de comunicació, treball i formació. 

 


