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Nova Junta Directiva de FEICAT  

El passat 18 de juny, es va celebrar l’assemblea general ordinària de FEICAT. Com és 
conegut, en aquesta assemblea calia, segons els estatuts, fer una renovació de la Junta 
Directiva. El primer que cal ressaltar és que va ser l’assemblea amb més empreses 
d’inserció representades de tota la història de FEICAT i la segona es que tots els acords 
presos i totes les votacions es varen fer per unanimitat. Aquests fets demostren el gran 
interès de les empreses d’inserció amb FEICAT i el fet que compartim criteris i línies 
d’actuació. 

La nova Junta directiva queda formada de la següent manera: 

Càrrec                                                         Nom Empresa 

PRESIDENT Albert Alberich Llaveria Formació i Treball 

VICE-PRESIDENTA Anna Güell Juanola Ecosol 

SECRETARIA Catalina Gonzalez Keuchen Saó Prat 

TRESORER Xavi Villarejo Rodríguez Salta 

   VOCAL Carme Sureda Bosch Aprodisca 

VOCAL Francisco Ruiz Platero  Engrunes 

VOCAL Alba Coma Robert Cartaes 

VOCAL David Hugas Viñas  Garbet 

VOCAL Helena Borbon Porta  CODEC 

VOCAL Juli Silvestre Martinez  Nou Set 

La nova junta representa una línia de continuïtat de la feina feta en els darrers quatre 
anys però incorporant a més empreses d’inserció i, per tant, sent més representativa i 
transversal. 

D’altra banda, en el transcurs de l’assemblea es varen presentar les noves empreses 
sòcies: Brins d’Oportunitats, Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, Serra 
de Llaberia i el Faig de la Fageda. A totes elles se’ls va donar la benvinguda a FEICAT. 

En l’assemblea també es va aprovar, per unanimitat, la memòria de l’exercici anterior, 
el tancament de comptes 2018 auditat, el pressupost 2019 i el pla d’actuació per als 
propers quatre anys.  



 

 
En acabar l’assemblea es va celebrar una reunió de la nova Junta Directiva. Com és 
habitual, a l’Infofeicat informem dels continguts del temes tractats en Junta. En aquest 
cas va ser una reunió completament operativa en que es varen acordar els canvis de 
signatura, comunicacions de la nova composició als diferents organismes i institucions 
vinculats, gestió de comptes bancaris, calendari de reunions... 
 
La nova Junta pren amb il·lusió els reptes de reforçar i engrandir el model de les 
empreses d’inserció per l’èxit demostrat durant anys. 

 
Convocatòria d’ajuts record a les empreses 
d’inserció. 
Malgrat totes les dificultats que pateix actualment la Generalitat de Catalunya tant per 
la inestabilitat política com pel fet de treballar amb uns pressupostos prorrogats, el 
Govern de Catalunya ha volgut fer un especial esforç de reconeixement i suport a les 
empreses d’inserció. Les bases dels ajuts publicada al DOGC de 2 de juliol inclouen les 
partides més grans que mai s’han atorgat a les empreses d’inserció a Catalunya amb 
un importa màxim de 10.500.000 €. 

La distribució d’aquest import és la següent: 
Línia 1, referida al personal d’acompanyament: 2.400.000€ 
Línia 2, d’incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió: 7.725.000€ 
Línia 3, complement econòmic per increment d'ocupació: 250.000 € 
Línia 4, complement econòmic d'inserció a l'empresa ordinària.: 125.000 €  

Des de FEICAT teníem coneixement que els ajuts a les 
empreses d’inserció d’en-guany es consolidarien en la 
mateixa línia de l’any passat. Malgrat, que tal com hem 
comentat, la Generalitat te pressupost prorrogat, la 
Direcció General ha fet un gran esforç i els ajuts son 
molt superiors. És la partida pressupostària més gran 
que mai s’ha assignat a empreses d’inserció a 
Catalunya. Volem fer el més sincer reconeixement al 
director general, Josep Vidal pel seu suport.  

Josep Vidal, director general d'economia social 



Visita de representants del Ministeri  
El passat 4 de juliol, per primera vegada va visitar empreses d’inserció de Catalunya la  
Sra. María Antonia Pérez León, directora general d’economia social del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones i Seguridad Social, acompanyada pel Sots-director Sr. José 
Manuel Sánchez-Terán Lledó. 

 

Les necessitats socials i la conjuntura ha canviat molt, per tant, és necessària una 
actualització que s’adapti als nous temps sense que afecti a l’essència del model de les 
empreses d’inserció. 

Des de FEICAT volem agrair la visita i valorar molt positivament l’actitud dels 
representants Ministeri. Confiem que, tot just la conjuntura política s’estabilitzi i el 
govern ja no estigui en funcions, les nostres reclamacions seran ateses. 

Conveni amb MicroBank  
Tal i com es va anunciar a l’Assemblea, FEICAT ha signat un 
conveni amb MicroBank pel qual les empreses sòcies podran 
disposar d’un crèdit amb condicions preferents  L’import  
màxim a sol·licitar és de 150.000€, sense garantia real, i 

amb un interès fixe i en condicions molt favorables durant total la operació.  

er tal d’accedir a aquest crèdit, les empreses interessades han de posar-se en contacte 
amb FEICAT a través del mail info@feicat.cat indicant la persona de contacte i les seves 
dades. Un representant de MicroBank s’hi posarà en contacte per tal d’iniciar la 
tramitació.El conveni és vigent durant tot el 2019 però es renovarà anualment. Aquest 
és un nou servei que ofereix FEICAT per als seus associats. 

 
 
 
 
 
 
Amb la  
col·laboració de: 

Els representants del Ministeri, 
aprofitant un viatge a Barcelona, 
varen tenir ocasió de fer una breu 
visita a dues empreses d’inserció: 
Salta i Formació i Treball. Així 
mateix, aprofitant la visita, la 
presidència de FEICAT va com-partir 
amb els representants del ministeri, 
la necessitat d’actua-litzar llei estatal 
d’empreses d’in-serció. El marc legal 
de les em-preses d’inserció te molts 
anys i no s’ha actualitzat mai.	


