PRESENTACIÓ

En la memòria de sostenibilitat que em
plau presentar-vos, trobareu les dades
més significatives de l’exercici realitzat
per la Fundació IRES durant el 2018.
Un any més, els continguts d’aquests
documents s’han elaborat seguint el
criteri de la Global Reporting Initiative,
acció de Responsabilitat Social
Corporativa alineada amb els valors de
sostenibilitat, transparència i
compromís amb la qualitat i amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides.

Les entitats públiques i privades
col·laboradores així com les persones
i/o famílies ateses, que han confiat en
el treball de la fundació.
Aconseguir posicionar-nos com a
entitat capdavantera en l’atenció
integral a les famílies, ha estat el nostre
gran repte durant aquest any i, només
s’aconsegueix amb el convenciment del
treball en equip. L’esforç d’apropament
de la Fundació IRES a les empreses
que ens donen suport, ha marcat un
camí diferent al llarg dels darrers anys.
En un moment on la innovació parla de
crear conjuntament, a IRES hem anat
aprenent junts amb les empreses.
Compartint els beneficis d’aquestes
col·laboracions i el valor afegit que
genera la seva implicació en propostes
de Responsabilitat Social Corporativa.

L’impacte del treball diari que hem
aportat per a la millora del benestar de
les persones que hem atès durant
enguany, es consolida en la xifra de
14.418 persones participants en els
nostres projectes, gairebé 3.000 més
que l’any passat, posant de manifest
dues realitats: l’increment de demandes
d’atenció a causa de relacions i/o
situacions on es produeixen violències
així com per situacions de vulnerabilitat
relacionades amb la falta de recursos
i/o vincles.

A tots i totes els que feu possible que el
treball de la Fundació IRES sigui una
realitat, moltes gràcies pel vostre
acompanyament i suport que impulsa la
nostra raó de ser i que ens ajuda a
transformar la societat.

Andreu Soldevila i Casals

Aquesta feina ha estat possible gràcies
a l’equip humà que formem part de la
Fundació IRES. Els patrons i patrones,
amb el seu suport en la conducció i
presa de decisions.

President.
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PRESENTACIÓ

Som una fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de
persones i famílies en situació de vulnerabilitat o amb dificultats econòmiques.
Duem a terme l'ACCIÓ SOCIAL amb persones vulnerables des d’una visió integral, treballem la RECERCA
i la FORMACIÓ creant models innovadors d’intervenció que transferim als professionals socials del futur
i desenvolupem campanyes de SENSIBILITZACIÓ i INCIDÈNCIA per fer visibles els problemes
i les necessitats socials.

http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
La nostra activitat està centrada en els següents àmbits d’actuació:
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ABAST DE LA MEMÒRIA
La Fundació IReS reporta anualment sobre l’activitat de l’entitat i des del 2013 ho fa seguint les directrius del
Global Reporting Initiative (GRI) amb l’objectiu de millorar la qualitat, rigor i utilitat dels raports de sostenibilitat
de l’entitat segons el triple balanç (econòmic, social i mediambiental).

Període:
Gener 2018 – Desembre 2018
Data de la Memòria anterior:
Gener 2017 – Desembre 2017
Cicle de presentació de Memòries:
Anual

Cobertura de la Memòria:
Acció social: Catalunya i Balears
Recerca i formació: Espanya
Sensibilització i incidència: Espanya
Contacte: comunicacio@fundacioires.org

PINZELLADES DEL 2018
Persones ateses:

14.418

Hores d’atenció:

240.679

Banc de productes:
Persones ateses

100
Empreses donants
7
Presència territorial:

Catalunya
Balears

Número de Professionals:

190 treballadors
22,63% homes
77,37% dones

Número de Voluntaris:

66

Sensibilització:

16.231.355

persones han rebut impactes sobre la
Fundació IReS i els nostres projectes,
gràcies a la cobertura dels
mitjans de comunicació.

Volum d’ingressos:

5.296.532,91€
Finançadors públics:

Formacions internes:

2.393 hores
treballadors
94,32% dels
han rebut formació
Formacions externes:

31 formacions realitzades.

33

Finançadors privats:

61

Socis:

26

Empreses i RSC:

han fet accions
de RSC amb nosaltres
19 empreses
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ESTRUCTURA DE GOVERN
President:

Vicepresident:

Andreu Soldevila i Casals

Francesc Velayos i Balcells

Empresari

Directiu

Vocal:

Vocal :

Vocal:

Química

Professor universitari

Professora universitària

Núria Adroer Martori Joan Ramon Borrell Arqué Beatriz de Soler Bigas
Secretari:

Manuel Jesús Ledesma García
Advocat

ESTRUCTURA DIRECTIVA
REMUNERADA
Directora general // Directora financera// Directora operativa Balears //
Directora operativa Catalunya // Directora de comunicació
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ORGANIGRAMA
PRESIDENT PATRONAT
Andreu Soldevila i Casals

CONSELL ASSESSOR

DIRECTORA GENERAL
Montserrat Tohà

CAP SECRETARIA DIRECCIÓ
Marisa Picó

COORD. QUALITAT-LOPD

VOLUNTARIAT CORPORATIU

Francesc Segarra

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
Natàlia Valenzuela

RECERCA I FORMACIÓ

OFICINA DE PROJECTES
Esther Gil

DIRECCIÓ FINANCERA

DIRECCIÓ OPERATIVA CATALUNYA

Susana Martinez

RR.HH PERSONES

DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ

DIRECCIÓ OPERATIVA BALEARS

Carol Palau

Johanna Rivera

Aina Capella

VOLUNTARIAT SOCIAL
RESPONSABLE DE IT

Ariadna Antequera

Pere Martínez
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GRUPS DʼINTERÈS
61

66

MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Per la nostra tasca de
sensibilització i incidència en els
poders públics, treballem en
contacte amb els mitjans per
difondre la realitat de
l’exclusió social.

FINANÇADORS PRIVATS
Persones individuals, empreses i
entitats que fan possible la nostra
resposta a les necessitats socials
que detectem.

26

SOCIS

19

VOLUNTARIS
Entenem el voluntariat com una
xarxa transformadora de la societat
que aporta un valor afegit a la
nostra comesa.

EMPRESES RSC
que han fet accions de
Responsabilitat Social
amb nosaltres.

190

33

PROFESSIONALS
Equip humà de primer
nivell involucrat i participatiu en la
nostra tasca i en
la millora de la nostra
gestió.

FINANÇADORS PÚBLICS
Amb els que col·laborem com a
gestors de serveis públics per fer
front a les necessitats socials.

PROVEÏDORS
Treballem amb proveïdors que
estan alineats amb els nostres
criteris de gestió ètica i responsable.
El 100% de contractació és local.

14.418

PERSONES ATESES
La nostra raó de ser
i de fer.

38

XARXES DE
L’ENTORN SECTORIAL
Seguint una política de proximitat al
territori, comptem amb equips i
recursos propers a cadascun del
serveis.

ENTITATS PARTICIPADES
Aliances amb entitats per
impulsar projectes
compartits:
UTE Programes Formatius Violència:
amb Suara Cooperativa i APCI
UTE Programes Formatius Educació Vial:
amb Suara Cooperativa
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FINANÇADORS

FINANÇADORS PÚBLICS
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General de Protecció Social
Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA)
Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
Secretaria de la Direcció General per a la Immigració
Secretaria d’Afers Socials i Famílies
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

ADMINISTRACIONS
AUTONÒMIQUES
CATALUNYA
Ajuntament de Barcelona
Tercera Tinença d’Alcaldia, Àrea de Drets Socials
Quarta Tinença d’Alcaldia, Àrea de Ciutadania,
Participació i Transparència
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Àrea de Benestar Social
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Piera

ILLES BALEARS
Ajuntament de Palma
Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Consells Insulars
Consell de Mallorca
Departament de Benestar Social
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

Consells comarcals i consorcis
Consorci de Biblioteques de Barcelona

Govern Balear
Conselleria de Família i Serveis Socials
Direcció General de Serveis Socials

Diputacions
Diputació de Barcelona
Àrea de Benestar Social

Conselleria de Presidència
Institut Balear de la Dona

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Universitat de Barcelona
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil
Direcció General de Serveis Penitenciaris
Departament de Salut
Institut Català de la Salut (Programa per a la prevenció
i l’Assistència de la Sida)

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Direcció General de Planificació i Serveis Socials
Conselleria d’Economia i Competitivitat
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Gerència de les Illes Balears

ADMINISTRACIÓ DE LʼESTAT
Ministeri de Justícia
Gerència Territorial de les Illes Balears

Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
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FINANÇADORS

FINANÇADORS PRIVATS
FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS
FINANÇADORS PRIVATS ANY 2018

Associació
Animo

Escola
Sencelles

EMPRESES COL·LABORADORES CAMPANYA ST. JORDI 2018:
Majestic Hotel & Spa Barcelona, 22@Network, Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Col·legi Farmacèutics, Collegi Oficial d'Infermeres i
Infermers de Barcelona, COMANSI, Felca Servicio SA, Foment Del Treball Nacional, Green Planet, Grupo ICA, Informática el corte inglés,Innovat Hotels SL
(Twentytu), Knowledge Innovation Market SLU, Lab. Oliver-Rodés, Levante Capital, Pasiona Consulting SL, SIGMA Gestión universitaria Aie, Veltia,
Vistaprint, Haribo.

EMPRESES COL·LABORADORES AMB LA CAMPANYA HOTEL INVISIBLE AMB EL GREMI DʼHOTELS DE BARCELONA:
Gremi D’hotels De Barcelona, Hotel Antibes (Hotibes), EUROPARK (NyN), Hotel Paralel (NyB), Josel SLU (Nyn), Gran Chef (NyN), Hotel Axel, Hotels Atiram,
Hotel Mare Nostrum, Hotel Curious, Ac Hotel Som By Marriot, Hotel Singular, Golden Tulip, Hotelera Glories Parc (Castellón).

EMPRESES COL·LABORADORES AMB LA CAMPANYA “REPTE 22”. BEQUES CLICK 2018:
Innovat Hotels, Vistaprint, CCIB, Tram Besòs, Adamo, Telecom.

EMPRESES COL·LABORADORES AMB PRODUCTES:

Fedaia, Lush Cosmetics, Mattel, Mobile World Congress (via Barcelona activa), Padma Diseño, Port de Barcelona, Puig España, Skyscanner.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
ACCIÓ SOCIAL
Oferim serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de
persones i col·lectius que viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars,
econòmiques i socials. Ho fem a partir d’un model integral de prevenció i de reinserció amb l’objectiu de millorar
les condicions de vida de les persones que atenem i del seu entorn.

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA //
BARCELONA
SERVEI D’ADOPCIONS I ACOLLIMENTS D’INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS

CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA - CRAE PRIM

236

26

Persones
ateses

12

N°
professionals

322,05
h./setmana
professionals

Persones
ateses

16

N°
professionals

517

h./setmana
professionals

SERVEI D’INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT AL BARRI DE LA MINA

SERVEI D'EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL - TARDA JOVE ST. PERE DE RIBES

71

1.272 1

Persones
ateses

3

N°
professionals

73

h./setmana
professionals

Persones
ateses

N°
professionals

3,5

h./setmana
professionals

SUPORT SOCIOEDUCATIU BIBLIOTECA BON PASTOR

TALLERS D'EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL A CORNELLÀ DEL LLOBREGAT. BARCELONA

74

2.670 1

Persones
ateses

1

N°
professionals

37,5

h./setmana
professionals

Persones
ateses

Persones
ateses

4

N°
professionals

75,5

57

h./setmana
professionals

Persones
ateses

Persones
ateses

3

N°
professionals

h./setmana
professionals

4

N°
professionals

62

h./setmana
professionals

TAULA DE PILOTATGE DEL PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA

ESPAI FAMILIAR DE LES FRANQUESES

5

3,5

PROJECTE CLICK

CENTRE OBERT LES FADES. SANT ADRIÀ

43

N°
professionals

5

h./setmana
professionals

TERRITORI VERNEDA- LA PAU
(BARCELONA)

TERRITORI BALEARS
(MANACOR)

251 7

263 4

111

Persones N°
h./setmana
ateses
professionals professionals

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA

08

46,11

Persones N°
h./setmana
ateses
professionals professionals

5.058 TOTAL persones ateses

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
ACCIÓ SOCIAL EN EL SISTEMA JUDICIAL //
BARCELONA
MESURES PENALS ALTERNATIVES (MPA)

2.402 46
Persones
ateses

N°
professionals

PIS DE JOVES

1.602

11

h./setmana
professionals

Persones
ateses

4

N°
professionals

47

h./setmana
professionals

BALEARS
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL ALS JUTJATS MALLORCA I MENORCA (SASJ)

522

7

Persones
ateses

N°
professionals

187,5
h./setmana
professionals

TOTAL ACCIÓ SOCIAL EN LA JUSTÍCIA

2.935

TOTAL persones ateses

INCLUSIÓ SOCIAL //
BARCELONA
PROJECTE AFERRA'T - GESTIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ (GRMI)

CASAL EN FAMÍLIA AMB EL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA VERNEDA-LA PAU

151

60

5

Persones
ateses

N°
professionals

125

h./setmana
professionals

Persones
ateses

PIS DE DONES D’INCLUSIÓ

5

2

Persones
ateses

N°
professionals

4

N°
professionals

57

h./setmana
professionals

IMPULSA GR GRANOLLERS

10,5

50

h./setmana
professionals

Persones
ateses

3

N°
professionals

62

h./setmana
professionals

BALEARS
SERVEI DE FORMACIÓ BÀSICA EN TASQUES D’AUXILIAR DE L'HOSTALERIA.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ – MÉS LLUNY MANACOR

CASAL EN FAMÍLIA A MANACOR. MALLORCA

44

259

Persones
ateses

4

N°
professionals

57,5

h./setmana
professionals

Persones
ateses

TOTAL ACCIÓ SOCIAL EN INCLUSIÓ SOCIAL
09

4

N°
professionals

82,9

h./setmana
professionals

668 TOTAL persones ateses

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
VIOLÈNCIES //
BARCELONA
SERVEI D’ATENCIÓ A HOMES

422
Persones
ateses

8

N°
professionals

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES DE MATADEPERA

324,5

22

h./setmana
professionals

Persones
ateses

2

N°
professionals

15

h./setmana
professionals

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A JOVES DE MATADEPERA
PSICOJOVE MATADEPERA

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES QUE HAN PATIT SITUACIONS DE
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

32

42

Persones
ateses

2

N°
professionals

31,5

h./setmana
professionals

Persones
ateses

PROJECTE FILS

34

Persones
ateses

3

N°
professionals

22

h./setmana
professionals

PROJECTE VINCULA’T

2

N°
professionals

37,5

69

h./setmana
professionals

Persones
ateses

2

N°
professionals

2

h./setmana
professionals

SERVEIS COMUNITARIS DE MATADEPERA

761
Persones
ateses

2

N°
professionals

2

h./setmana
professionals

GIRONA
PIS PONT TUTELAT PER A DONES

38

Persones
ateses

4

N°
professionals

70

h./setmana
professionals

BALEARS
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVVG)
Palma de Mallorca

MENTORIES PART FORANA D’ATENCIÓ A FILLS I FILLES DE DONES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE - PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA

514

54

Persones
ateses

14

N°
professionals

415

h./setmana
professionals

Persones
ateses

10

3

N°
professionals

60

h./setmana
professionals

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I
ALS SEUS FILLS I FILLES (SAPD) MALLORCA

SERVEI DE RELACIONS SANES

680

10

Persones
ateses

7

N°
professionals

183,4
h./setmana
professionals

2

Persones
ateses

N°
professionals

11,5

h./setmana
professionals

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
PALMA

3.133 9
Persones
ateses

N°
professionals

TOTAL VIOLÈNCIES
FAMILIAR I DE GÈNERE

15,07

5.757 TOTAL persones ateses

h./setmana
professionals

TOTAL ANY

INFÀNCIA,
JOVENTUT I
FAMÍLIA

ACCIÓ SOCIAL
EN LA JUSTÍCIA

INCLUSIÓ
SOCIAL

VIOLÈNCIES

persones ateses

persones ateses

persones ateses

persones ateses

2.051

3.232

5.757

808

14.418
PERSONES ATESES

BANC DE PRODUCTES
NO ALIMENTARIS
BARCELONA

8

100

Persones ateses

Empreses donants
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

RECERCA

Estudiem les necessitats socials emergents, cosa que ens permet donar a conèixer noves mancances,
avaluar l’impacte de noves propostes i aportar nou coneixement. Ho duem a terme a través d’experiències
pilot i de millores metodològiques que alhora ens permeten transferir el nostre coneixement.

Memorial Manuel Adroer Iglesias
Des de la seva institució en el 2013, la finalitat del Memorial és retre un homenatge permanent a la persona
que fou un president molt significat de la nostra entitat, Manuel Adroer Iglesias.
L’objectiu del Memorial és contribuir al know how de l’IReS cercant una aportació documental pròpia,
valuosa per a l’entitat i també per al Tercer Sector Social i alhora, deixar constància que les persones són l’eix
entorn el qual es mou l’organització.
Aquesta quarta edició ha estat centrada en donar continuïtat al projecte IRESLAB, com a metodologia de
treball de gestió del coneixement a través dels professionals interns. Enguany vam posar en escena INSPIRES’18 centrant la jornada al voltant de la innovació social i presentant els primers resultats de l’ IRESLAB,
assolint una xifra rècord d’assistència—180 persones assistents— i incrementant en un 40% la participació
d’agents externs dels àmbits públics i privats.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

FORMACIÓ

Compartir la nostra expertesa a través de la formació és la millor forma de promoure la millora de l’atenció a
les persones en situació de desavantatge social. És per aquest motiu que organitzem activitats formatives
per encàrrec. Els nostres professionals experts i col·laboradors externs són qui imparteixen la formació,
principalment centrada en els nostres àmbits d’actuació.

Formació Universitària
Màster de Justícia Restaurativa i Execució penal a la comunitat
Màster professionalitzador creat per la Fundació IReS en col·laboració amb el Departament de Justícia i la
Universitat de Barcelona. Té com a objectiu donar resposta a la necessitat emergent de professionals
especialistes en l’execució de mesures en la comunitat, en el suport post-mesura judicial i en la prevenció de la
delinqüència.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
Altres formacions
JUSTÍCIA

7

formacions sobre
les Mesures
Penals
Alternatives a la
presó.

INCLUSIÓ

VIOLÈNCIES

INFÀNCIA

formació a les
Jornades EAPN
Gènere i Pobresa
sobre la
transversalitat de
gènere a les
entitats socials.

3 formació d'actuació
teòric-pràctica en salut mental
infanto-juvenil

1 formació sobre la vida
al CRAE

1

16

3 formacions sobre igualtat i
prevenció de violència de gènere
1 formació sobre detecció i
abordatge de la violència de
gènere
6 tallers de prevenció de
violències masclistes
1 formació impartida a les
professionals sexuals del Casal
Petit.
1 formació als/les professionals de
l’Hospital de Manacor sobre la
violència intragènere.
1 Jornades EAPN Gènere i Pobresa:
Ponència sobre la transversalitat de
gènere a les entitats socials.

14

2

1 formació sobre Informe
SIS Piera

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

Alumnes en pràctiques
Al 2018 hem tingut 34 alumnes en pràctiques, repartits en 14 serveis entre Catalunya i Balears. El major
percentatge dels estudis de procedència són: Educació Social, Treball Social i estudis relacionats amb el Dret.

SERVEI

UNIVERSITAT

ESTUDIS

2

Universitat de Barcelona

Diplomatura de Treball Social
Diplomatura Educació Social

1

Universitat de Barcelona

Diplomatura Educació Social

1

Universitat de Barcelona

Grau d’Educació Social

Adrià del Besòs. Barcelona

2
2

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Grau d’Educació Social
Grau mig d’Atenció a les Persones en
Situació de Dependència

Projecte Click

2

Universitat de Barcelona

Educació Social

Mesures Penals Alternatives.

1

Universitat de Barcelona

2

Universitat Pompeu Fabra

Màster de Psicologia Forense i Criminal
de IL3-UB.Màster d’Execució Penal
Criminologia

2

Universitat de Barcelona

Grau superior d’Educació Social

Servei d’Adopcions d’Infants

ESTUDIANTS

amb Necessitats Especials
Servei d’Acolliments d’Infants
amb Necessitats Especials
Centre Residencial d’acció
educativa – CRAE Prim.
L’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona
Centre Obert Les Fades. St.

Barcelona i província

Pis de Joves
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

SERVEI
Servei d’atenció social als jutjats

UNIVERSITAT

ESTUDIS

2

Universitat de les Illes Balears

Grau de Treball Social

2
1
1

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Oberta de
Catalunya

Màster d’Intervenció Psicosocial
Màster en Psicologia Forense
Grau en Psicologia

2
2

IES Son Llebre
Universitat de les Illes Balears

1

Universitat de les Illes Balears

Grau Superior en Integració Social
Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i
Prevenció de la Violència de Gènere
Grau de Treball Social

1
1

Universitat Oberta de
Catalunya
Universitat de les Illes Balears

1

Universitat de les Illes Balears

1
1

Grau de Treball Social
Universitat de Barcelona
Universitat Nacional d’Educació Grau de Treball Social
a Distància

2
2

Universitat de Barcelona
Centre d’Estudis Roca

ESTUDIANTS

– SASJ. Mallorca i Menorca.
Balears
Servei d’atenció a homes
SAH. Barcelona

Servei d’atenció integral a la
violència de gènere – SAIVVG

Servei d’atenció psicològica a
dones víctimes de violència de
gènere – SAPD. Mallorca

Aferra’t – Gestió de la renda
mínima d’inserció GRMI

Casal en Família a l’Escola La
Pau del districte de St. Martí.
Barcelona
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Grau de Psicologia
Màster de Polítiques d’Igualtat i Violència
de Gènere
Grau de Psicologia

Grau superior d’Educació Social
Grau superior d’Integració Social

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA
Presència en els mijtans de comunicació i sensibilització
Des del Departament de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) al llarg de l'exercici de 2018 s'han realitzat iniciatives i
accions emmarcades en un pla estratègic per promoure la sensibilització i incidència sobre la nostra causa social i s’ha treballat en la
implementació de la nova proposta de valor de la marca IReS en paral·lel amb els actes i altres accions.
A continuació, es detallen els resultats de la implementació d'aquest pla:

Sensibilització
Al 2018 hem aparegut 156 vegades en mitjans de comunicació, l’ audiència estimada que hem assolit ha estat de 13.527.309 persones.
Per a complir amb els objectius marcats, al llarg de l'any es van realitzar diversos actes i iniciatives d’RSE.

Inauguració de la nova seu de la
Fundació IReS Juny 2018
El 18 de juny, es va celebrar la inauguració de la nova seu de la Fundació IReS,
situada a l’Av. de Roma, 157, 2a planta de Barcelona. A l’acte van assistir prop de
100 persones: membres del Patronat i Consell Assessor del MMAI, membres
dels equips d’IReS de tot el territori català i balear, personalitats de clients
públics, diversos col·laboradors, partners i voluntaris.

Estrena de “El Poder de la palabra”
al Festival Escena Poblenou Projecte Click Setembre 2018
Per tercer any consecutiu, el Projecte Click va ser notícia a les nostres xarxes
per participar al Festival Escena Poblenou. Aquest any, els joves del Projecte
Click han realitzat la tercera col·laboració en escena en el Festival Escena
Poblenou, un festival compromès amb fer arribar l’art i l’escena a tothom per a
transformar el món. Gràcies a l’entrega artística de la Ouli, l’Awa i l’Edson, i dels
educadors i educadores del projecte socioeducatiu de la Fundació IReS, i dels
formadors i músics de l’associació Escola de vida, el Click va tornar a aparèixer
als mitjans que han fet difusió del festival.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
Jornada de Comunicació Interna
Catalunya i Balears Octubre 2018
Els dies 28 de setembre a Balears i 3 d’octubre de 2018 a Barcelona, es va dur a
terme una Jornada de Comunicació Interna on es va presentar la imatge i el
nou concepte associat al nou pla de marca de la Fundació IReS que es
llançaria al 2019.

Segona edició:
INSPIRES’18 – Innovació social
Novembre 2018
El 14 de novembre va tenir lloc l’INSPIRES’18 al CosmoCaixa de Barcelona, l’acte
gratuït i organitzat per la Fundació IReS que va reunir més de 140 persones per
a intercanviar experiències i coneixement sobre un dels reptes més actuals del
tercer sector: la innovació social. L’acte s’emmarcava dins de la quarta edició
del Memorial Manuel Adroer Iglesias i va comptar amb les aportacions de
professionals com Miquel de Paladella, Victor Küppers, Alba Fernàndez, Mayte
Cerón, Isabel Hernández i Raquel González.

Exposició “Venus sense cànon” Balears
Novembre 2018
Al novembre, s’inaugurà al Casal Solleric de Palma l’exposició artística “Venus
sense cànon” que mostrava les obres realitzades per un grup de dones que
han patit violència masclista i que formen part dels serveis d’atenció a dones i
infants víctimes de violència de gènere de l’Institut Balear de la Dona i de
l’Ajuntament Palma gestionat per la Fundació IReS.

Dia del voluntariat
Desembre 2018
El 19 de desembre treballadors i treballadores i persones voluntàries de la
Fundació IReS van celebrar el Dia del voluntariat. Aquest any va ser una
trobada propera en la qual els voluntaris van ser els protagonistes, ens van
explicar les seves experiències a la nostra entitat i ens van contagiar del seu
entusiasme.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
COMUNICACIÓ I RSE - CAMPANYES

Sant Jordi
La campanya "Una Rosa per una causa", acció de RSE de l'Hotel Majestic per
donar suport a la Fundació IReS, es va celebrar un any més amb una alta
participació de la ciutadania i d’entitats. Amb el lema “#TotsSomLlegenda” es
va recaptar un import de 10.993€ amb més de 2.500 roses venudes per ajudar
a famílies en situació de vulnerabilitat. A més, un total de 26 empreses i entitats
van col·laborar amb la campanya solidària i es van repartir més de 1.300 roses
entre el personal de moltes empreses que van adherir-se a la causa. Amb la
seva participació solidària, es va recaptar la suma de 4.357,90€ del total.

Campanya Repte 22- Beques Click
Al juny va començar el Repte 22, una iniciativa de compromís i responsabilitat
social de les empreses del 22@ per aconseguir 22 beques per a joves del
Projecte Click. L’objectiu és que adolescents i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies puguin tenir accés a una formació de qualitat,
independentment de la seva situació econòmica. Amb aquesta campanya es
van aconseguir 8 beques (11.548,33€) gràcies a la participació de les següents
empreses: Innovat Hotels (Twentytú), Vistaprint, CCIB, TRAM, i ADAMO.

Campanya solidària de Nadal
“El districte de les Joguines”
Desembre 2018
Des de 22@Network i conjuntament amb la Fundació IReS es va impulsar la
campanya “El districte de les Joguines” per poder recaptar fons entre les
empreses del districte perquè infants i famílies de la Fundació IReS tinguessin
el seu regal de Nadal. Amb la iniciativa es van recaptar un total de 882,98€.
Les empreses que ho van fer possible van ser IAAC, Barcelona Activas, Bosch,
Cohousing, COIB, Fhios, Flaise, IECISA, Lavinia, Marinello and Partners,
Netmind, Timtul, IL3- UB.

Campanya “Hotel Invisible”
Des del seu inici, la campanya porta recaptat un import de 58.627,56€ de les
donacions de més de 100 hotels, empreses associades i persones particulars.
Els fons recaptats es destinen als projectes Aferra’t, Casal en Família, Fils i
Click.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
IReS i la RSC

Respon.cat publica
les bones pràctiques de
Responsabilitat Social Empresarial
de la Fundació IReS
Al 2018, Responcat va recollir la publicació de bones pràctiques en RSE de la
fundació, juntament amb el pla d’acció que es va realitzar amb
l’acompanyament de Josep Maria Canyelles. Les 19 empreses participants van
recollir de la mà de les autoritats el document de la publicació de les seves
bones pràctiques en RSE, que és un dels resultats del programa, juntament
amb la pla d’acció que cada empresa ha realitzat amb l’acompanyament de
consultors especialitzats.

Comissió RSC 22@Network
En relació als ODS’s (Objectius de Desenvolupament Sostenible), IReS va
aconseguir promoure un grup d’empreses que estiguessin interessats en
treballar la RSE a Barcelona. Ho vam fer amb l’Associació d’empreses i entitats
22@Network, que va acordar la creació de la comissió de RSC i encomanar a la
nostra entitat la presidència.
Al 2018 es va consolidar la comissió RSC 22@Network formada per 10
empreses, amb un pla de treball 2018/2020 corresponent al mandat de l’actual
junta directiva de l’entitat. Aquest pla de treball també està orientat a contribuir
a l’acompliment dels ODS’s de les Nacions Unides.

RSC – Altres iniciatives amb empreses

Grupo ICA ofereix un taller
formatiu pels joves del Click
Un equip de treballadors del Grupo ICA van preparar un taller formatiu i una
dinàmica als joves del Projecte Click per conèixer els diferents serveis que
presta l’entitat empresarial al 22@, el districte de la innovació.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
Twentytú Hi-Tech Hostel,
col·laborador per tercer any del
Projecte CLICK
Al febrer, els joves del Projecte Click van visitar les instal·lacions del Twentytú
Hi-Tech Hostel, l’alberg més innovador i sostenible de la ciutat de Barcelona.
Aquest és el tercer any que Twentytú convida a les seves instal·lacions a joves i
educadors del projecte, una iniciativa que és mostra del seu interès amb les
necessitats del col·lectiu jove del districte. Com a empresa compromesa amb
la ciutat i les persones que hi viuen, Twentytú representa l’esperit d’innovació,
de renovació, i de respecte i consciència pel medi on vivim.

Càmping La Tordera continua un any
més la seva col·laboració amb la
Fundació IReS
Per cinquè any consecutiu, Càmping La Tordera va col·laborar amb la
Fundació IReS finançant i allotjant activitats per a nens i nenes durant l’estiu. Un
compromís social que en aquests anys ja ha beneficiat a més de 150 persones
entre infants i adults del Casal en Família.

Fundació Caixa d’Enginyers i Projecte
Click van estrenar la segona temporada
“Fes Click a You Tube”
Al juliol, el Projecte Click amb la col·laboració de Fundació Caixa d’Enginyers,
va estrenar la segona temporada ‘Fes Click a YouTube S2’. Els participants van
aprendre a gravar i editar vídeos, van conèixer com funciona el món de
YouTube i el van poder fer servir com un espai d’expressió de veu pròpia. Un
curs d’estiu gratuït i adaptat a joves de 14 a 20 anys amb l’acompanyament del
reconegut periodista i youtuber Roc Massaguer (@Outconsumer

Skyscanner Barcelona dedica el seu
One Day als infants i joves d’IReS
L’equip de Skyscanner de Barcelona, el conegut cercador de vols online, va
dedicar tota una jornada de voluntariat a la Fundació IReS. 70 treballadores i
treballadors de Skyscanner van realitzar el seu voluntariat repartits en diferents
projectes de l’entitat: CRAE Prim, Click i Casal en Família.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
Cursa solidària contra la violència
de gènere: “Andratx dona la cara”
El 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, més de
400 persones van participar en la III Marxa Solidària contra la violència de
gènere organitzada pel Departament de Serveis Socials l’Ajuntament d’Andratx
(Balears). La recaptació ha estat destinada per segon any consecutiu a la
Fundació IReS, per la seva acció social i preventiva i campanyes de
sensibilització i incidència en benefici de la prevenció de la violència familiar i
de gènere.

55 infants del Casal en Família i Taula
Proinfància reben regals gràcies a la
col·laboració de varies empreses.
Aquest any, els regals que van desembolicar els petits del Casal van ser
“portats” pels reis de Mattel, FEDAIA, LUSH i Grupo ICA per a no deixar cap
infant sense les seves sorpreses.

ASME a través de la seva RSC
col·labora amb la Fundació IReS
Del 17 al 31 de desembre, l’Associació Sant Martí Esport (ASME) va realitzar una
campanya de Nadal solidaria per a la Fundació IReS, on es van destinar 5€ de
cada matrícula als projectes d’atenció integral a les famílies de l’entitat. ASME
és una entitat promotora de l'esport al districte i aquesta iniciativa és l'inici d'un
pla d'accions a 6 mesos que busca generar sensibilització i captació de fons
per als projectes de la fundació.

TRAM i la Fundació IReS signen un
acord de col·laboració per finançar els
estudis de joves en situació de
vulnerabilitat
El 12 de desembre, TRAM i la Fundació IReS van signar per primer cop un
conveni de col·laboració per finançar dues beques per a joves en situació de
vulnerabilitat que viuen al districte de Sant Martí de Barcelona. Aquest acord
està emmarcat en el repte 22 que realitza la Fundació amb l'Associació del 22
@Network.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
13a edició del “Nadal Solidari”
del Port de Barcelona
El 19 de desembre, es va celebrar la 13a edició del Nadal Solidari al Port de
Barcelona, amb la qual es van recaptar més de 5.000 unitats de productes
d’higiene per a la Fundació IReS entre els treballadors i treballadores, empreses
i entitats de la Comunitat Portuària. Tot el recaptat d’aliments i productes, que
es va superar les xifres de 2017, es van distribuir a la Fundació Banc dels
Aliments de Barcelona i a la nostra entitat. Des de la Fundació IReS es van
distribuir tots els materials de caràcter no alimentari a famílies amb nadons i
infants per tal de facilitar l’accés a aquests productes a persones amb
dificultats econòmiques.
Com el diari La Vanguardia, Catalunya.Press, Europa.press, SpanishSports.com.
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ÀMBIT SOCIAL

A LA FUNDACIÓ IReS
TREBALLEM DES DE:
La comunicació
interna

La participació

La qualitat i la
transparència

A nivell directiu / estratègic:

Comitè de seguretat i salut

D’acord els estatuts de la Fundació,
el patronat de l’entitat s’ha de reunir
almenys, dos cops l’any. L’any 2018
s’ha reunit en 11 ocasions.

Òrgan paritari col·legiat de
participació, destinat a la consulta
regular i periòdica de les actuacions
de l’entitat en matèria de prevenció
de riscos. Integrat pels delegats de
prevenció, la Tècnica i la
Responsable de l’Àrea de Persones
així com els/les representants dels
treballadors. Durant 2018 hi ha
hagut un total de 4 reunions entre
comitè de seguretat i salut i entitat.

La Fundació IReS treballa amb un
sistema de gestió de qualitat basat
en la norma ISO 9001:2015 i
certificat anualment per Sistemas y
Procesos de Gestión,
Certificación S.L. Un sistema
orientat a la formació continuada de
l’equip humà i la millora contínua en
els serveis prestats.

A nivell directiu / executiu:
El Consell de Direcció s’ha reunit
inicialment amb una periodicitat
quinzenal i a partir del segon
trimestre, setmanalment de forma
programada, i amb caràcter
d’urgència si alguna situació ho
requereix.
Cada tres mesos s’ha reunit el
quadre de comandament format
pel consell de direcció (4) i els
membres del quadre de
comandament (22).
Comitè d’empresa
El Comitè d’empresa participa de la
política de recursos humans de
l’entitat a partir del consens amb la
Direcció d’un acord laboral que
regula les relacions laborals amb
part dels treballadors a Catalunya.
Al mes d’abril va haver-hi eleccions
del comitè d’empresa on va sortir
representació de CCOO i UGT.
Durant el 2018 hi ha hagut un total
de 7 reunions entre comitè
d’empresa i entitat.

Grup de Millora de Qualitat
Aquest grup s’ha reunit en quatre
ocasions durant l’any. En formen
part les persones de l’àrea de
qualitat, el consell de direcció i els
comandaments entremitjos. Un cop
a l’any hi participen també altres
tècnics de la fundació.
Els/les treballadors/res participen
en el disseny i en l’avaluació de
projectes així com en l’elaboració
de memòries. També realitzen
propostes de millora a través del
sistema de gestió de Qualitat.
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Política de Transparència
Auditoria de comptes (Audiaxis
Auditores SLP)
La Fundació IReS publica els
resultats de les auditories i dels
comptes al web de l’entitat.

ÀMBIT SOCIAL
L’ avaluació i l’aprenentatge
El sistema de seguiment i avaluació dels nostres serveis busca mesurar com millorar la qualitat de vida dels nostres
usuaris des del moment en què entren fins el dia en què marxen, que mesurem d’acord a un sistema d’indicadors,
tant de procés com de resultat.
Estem també en permanent diàleg amb els nostres finançadors per tal d’obtenir el seu nivell de satisfacció i treballar
de cara a la millora contínua. Ho duem a la pràctica a través de reunions conjuntes i dels qüestionaris de satisfacció
del client públic, i del client privat.
Internament, mínim un cop l’any es realitza una avaluació personal als professionals de la Fundació a través dels caps
de projecte/servei que formen el Quadre de Comandament. Les direccions són avaluades per la Direcció General.
També s’avaluen les persones voluntàries i elles també fan avaluació.

Direcció General

Direccions

Quadre de Comandament

Treballadors-es

La igualtat
a direcció de la Fundació IReS vetlla per la integració de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’entitat
com a principi bàsic i transversal que afecta a tots els departaments i categories salarials, i l’adopta com a objectiu
clau en la política de recursos humans de la Fundació. La Fundació disposa des del 3 de setembre del 2010 d’un Pla
d’Igualtat, que permet anar incorporant millores que es van recollint en els articles 57 i 58 de l’Acord Laboral signat
amb el Comitè d’Empresa.
Durant l’any 2018 hem treballat per poder augmentar el percentatge d’homes als nostres projectes. D’aquesta
manera hem pogut augmentar 1,4% el percentatge d’homes a la Fundació IReS.

Desglossament de la plantilla per sexes:

22,63%

77,37%

La coherència i la imparcialitat
El Patronat aprova les línies estratègiques anuals de l’entitat.
El Consell Assessor del Patronat assessora al patronat en l’elecció de projectes d’innovació social.

El treball en xarxa i les Aliances
La participació de la Fundació en 38 xarxes i 2 aliances de l’entorn sectorial, permet que l’entitat coordini i sumi esforços en
favor del sector per garantir una acció constructiva, de futur i enriquidora pel Tercer Sector:
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ÀMBIT SOCIAL
ORGANISMES PÚBLICS
Catalunya
Generalitat de Catalunya
Taula de Participació Social del Departament de Justícia. TPS
Ajuntament de Barcelona
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona
Xarxa Nust
Projectes Tractors
Grup Tractor “Créixer a Barcelona” Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Projecte Tractor garantia Social
Espais de Debat
Taula “prevenció riscos tecnologies en joves”
Ajuntament Barcelona + Acord Ciutadà

Consell Ciutadà per la sostenibilitat de Barcelona
Pla de Barris Verneda – La Pau
Taula entitats Casal Llacuna
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Ajuntament de St. Adrià del Besós

Subxarxa de Serveis de Protecció per a la
Infància i l’Adolescència de L’Hosp. de
Llobregat

Comissions Centres Oberts St. Adrià del Besòs
Comissions Socials dels Centres Educatius
Projecte Educatiu del Barri de la Mina
Taula Infància St. Adrià del Besòs

ORGANISMES PRIVATS
Catalunya
La Confederació del Tercer Sector Social a Catalunya. A través d’ECAS
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social. Membres fundadors. Participació a través d’ECAS
Entitats Catalanes d’Acció Social (membres fundadors). ECAS
Federació Catalana de Voluntariat Social. FCVS
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència. FEDAIA
Associació 22@Network (presidim la comissió de RSC)
Apropem-nos. Districte St. Martí
Taula jove Poblenou
Taula entitats Proinfància Poblenou
Mou-te pel Clot
Taula Eix Pere IV
Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social. DDIPAS
Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere a Barcelona
Taula Proinfància la Pau Verneda. Barcelona
Taula de casos El Parc Vila Olímpica – Proinfància Sant Martí
Cambra de Comerc de Barcelona

Espanya

Unió Europea

Asociación Española de Fundraising

Confederació Europea de la Probation
(membres fundadors). CEP
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ÀMBIT SOCIAL
ORGANISMES PÚBLICS
Balears

ALTRES ORGANISMES
Balears

Consell Insular de Menorca
Comissió violència de gènere
Ajuntament de Manacor
Taula violència de gènere
Ajuntament de Palma
Consell de dones i per a la igualtat de Palma
Stop Racisme
Ajuntament de Son Servera
Comissió d’intervenció en casos de violència masclista

Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social de les Illes Balears - EAPN. Membres fundadors
Taula Proinfància Manacor / Portocristo
Taula Proinfància Centre Palma / Teixint Barris

ORGANISMES PÚBLICS
Espanya
Consejo Social Penitenciario Local de Mallorca

Aliances
UTE IReS, Apci, Suara (33,33 %)
Unió temporal d’empreses amb SUARA i APCI per a la gestió
programes formatius de violència.

UTE IReS i Suara (50,00 %)
Unió temporal d’empreses amb SUARA per a la gestió de Programes
Formatius Educació Vial. Mesura penal per a condemnats/des per
delictes de trànsit.
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ÀMBIT SOCIAL
L’estabilitat laboral
51.05%
contracte fix

48,95%
contracte
eventual

38,94 %

6,84 %

obra i servei

3,15 %

interinatge

altres contractes

La professionalització

47,89%

34,21%

Titulats superiors

Titulats mitjos

17,89%

Administratius i altres

Preocupació per l’entorn laboral
Durant 2018 hi ha hagut un canvi de seu social, passant les oficines centrals a l’Avinguda de Roma, 157, 2a planta de
Barcelona. Aquest nou espai està dotat de molta llum natural així com uns espais de treball ergonòmics i espaiosos. Aquest
mateix local disposa d’un office i d’una sala habilitada com a menjador dels/les professionals i es troba ben comunicat amb
la xarxa de transport públic.
Cal destacar que l’Ajuntament de Barcelona ens ha cedit un espai de treball pels projectes vinculats al barri. Aquest local,
situat al carrer de Bolívia, consta d’una sala polivalent on hi ha: equips informàtics, ping-pong, sala d’estudi i atenció pels
usuaris i usuàries dels diferents serveis. També hi ha un office, sala de reunió i espais de treball per les professionals.

La formació
94,32 %

de la plantilla ha rebut
formacions al 2017 (87,50% any 2016)

2.393

Hores de formació

11,29

Mitjana hores/
formació per treballador

JORNADA D’IMMERSIÓ
Es realitzen Jornades d’immersió a l’entitat per a les noves incorporacions a la plantilla sobre la història de l’entitat, a
què es dedica i amb qui treballa. Les polítiques de qualitat, transparència, igualtat i LOPD. Els procediments formals i
la documentació administrativa, de recursos humans i financera bàsica per treballar a l’entitat.

La integració

L’adhesió i el suport

2,13%

- Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
- Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de Violència vers les dones
- Pacte del Temps per a promoure la qualitat de vida i la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral a Barcelona
- Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022 per una Barcelona
més equitativa pròspera i autosuficient
- Pacte contra les violències masclistes de l'Institut Balear de la Dona
- Protocol de Violència de les Illes Balears

de la plantilla amb alguna minusvalidesa
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ÀMBIT ECONÒMIC
ACTIU
Actiu

1.779.267,30€
Immobilitzat

165.418,66€

Inversions financeres

35.665,82€

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar

Tresoreria i disponible
a curt termini

1.382.206,47€

195.976,35€

PASSIU
Passiu

1.779.267,30€
Patrimoni net

Deutes a llarg termini

551.476,18€

Deutes a curt termini

212.577,50€

590.054,21€

Creditors i altres
comptes a pagar

425.159,41€

ESTRUCTURA PATRIMONIAL I FINANCERA
Actiu

No corrent
Corrent

Passiu

201.074,48€
1.578.192,82€

Patrimoni net
No corrent
Corrent

1.779.267,30€

551.476,18€
212.577,50€
1.015.213,62€

1.779.267,30€

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST EXECUTAT
Ingressos

5.296.532,91€

Despeses

81,49 % Ingressos públics per prestació de serveis
9.24% Subvencions públiques
9,27% Convenis, contractes i donacions privades

87,5% Despeses de personal
12,5% Estructura de l’entitat i activitats
de sensibilització i incidència

5.282.783,42€

FINANÇAMENT PÚBLIC I FINANÇAMENT PRIVAT
Finançament públic

Finançament privat

90,73%

9,27%
29

ÀMBIT AMBIENTAL
Consums d’energia
Consum per tipus de subministraments 2018

2017

Elèctric : 31.872,41€
Aigua 6.638,56€
Gas 2.485,85/2.930,27€
Telefonia fixa 18.143,99€
Telefonia mòbil 10.249,90€

0,62%
0,13%
0,05%
0,35%
0,20%

0,72%
0,12%
0,06%
0,36%
0,16%

TOTAL IMPORT CONSUM: 69.390,71€

1,31%

1,42%

* Percentatges calculats sobre la despesa anual (sense UTE´s)

En termes absoluts, l’import de despesa en
subministraments en 2018 ha estat de
69.390,71€, 3.570,99€ inferior a l’import de 2017,
tenint en compte que les xifres també
incorporen les UTE’s. Per tipus de subministres, la
despesa ha estat inferior en totes les partides,
excepte en telefonia mòbil que ha ampliat
despesa en 1.946,9 i representa més del doble
que el pagat al 2016. Aquest increment en
telefonia mòbil és degut a l’ampliació del nombre
de terminals mòbils amb veu i dades que s’han
adquirit al 2018 per serveis nous o ja existents. La
partida de telefonia fixa, en canvi, es manté com
la del 2017 i un 15% inferior respecte el 2016.
Aquesta rebaixa és deguda a l’eliminació
d’algunes línies fixes innecessàries, sobretot des
del trasllat a seu d’avinguda de Roma i de carrer
Bolívia, on majoritàriament les trucades passen
de centraleta als mòbils.

Mobilitat
La seu de Palma:

Foment del
transport públic
La seu social de la Fundació a Barcelona, disposa d’una gran
mobilitat:
·Metro: línies 1, 3 i 5
·Diversos autobusos (V13, 59, H10, entre d’altres)
·Tren a 10 minuts (Estació de Sants)

Tren i estació de bus a 3 minuts i
el bus que connecta a Aeroport.
La seu és al centre de Palma,
prop de les Institucions amb
que treballem i fàcil accés pels
usuaris.
Aquestes condicions ens
ajuden també a reduir de
forma important les emissions
de gasos d’efecte hivernacle

·Ferrocarrils Generalitat: (estació Provença)
·Aerobus a i des de l’aeroport a 10 minuts
·Bicing a prop

Gestió de residus
Zones de reciclatge de materials a cada àrea: paper, tòner, plàstic, orgànic.
Contractació d’un Centre Especial de Treball homologat en recollida i destrucció de documentació que
conté dades de caràcter personal.
Destrucció de més de tres tones de paper procedent d’arxius històrics i expedients.
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Barcelona
Av. Roma 157, 2a planta
08011 Barcelona
934 864 750
fundacio@fundacioires.org
17/7/2018

https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx

Av. de Roma, 157

17/7/2018

https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx
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Girona
C. St Dionís, 42
17190 Salt
972 249 049
fundacio@fundacioires.org
Carrer de Sant Dionís, 42, 17190 Salt, Girona, España

17/7/2018

https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx
1/1

Illes Balears
C. Sant Miquel, 39 2n 4ta
07002 Palma de Mallorca
971 722 856
balears@fundacioires.org
4ta, Carrer de Sant Miquel, 39, 07002 Palma, Illes Balears, España
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