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Participació rècord a la sessió informativa sobre la 
Reforma Laboral 

La Reforma Laboral que va entrar en vigor el passat 30 de març de 2022 suposa una sèrie de 
modificacions legals que repercuteixen en diversos àmbits del mercat de treball. Les empreses 

d’inserció són entitats empresarials com qualsevol altra i, per tant, es veuen afectades per 
l’aplicació d’aquesta nova reforma laboral. Això ha generat una gran quantitat de dubtes per 

part de les empreses d’inserció, les gestories i inclús per part de la mateixa inspecció de treball, 
els quals ens han anat traslladant a FEICAT.  

Per tal de contribuir a resoldre aquesta situació d’incertesa, el passat mes d’abril, FEICAT va 

organitzar una sessió informativa dirigida a totes les empreses d’inserció sòcies, en la qual es 

varen intentar aclarir tots els dubtes respecte aquest tema. Per a la sessió, es va comptar amb 

la Sra. Silvia Puig, de l’Assessoria Jurídica Puig Consultors, especialista en temes laborals que, 

des de fa anys, atent a diverses empreses d’inserció.  

Concretament, els temes abordats durant la sessió van anar al voltant de com la Reforma 

Laboral afecta a les empreses d’inserció i la seua activitat, posant especial èmfasi en el tema 

de la contractació.  

La sessió es va celebrar de manera online el 4 d’abril i en ella varen participar un total de 96 

persones representants de 40 empreses d’inserció diferents. Es tracta de la participació més 

gran registrada fins ara en les activitats formatives organitzades per FEICAT. 

Abans i durant la sessió, els 

participants van poder fer arribar 

les seues consultes a la Sra. Puig 

per tal que aquesta els resolgués. 

Així, Puig es basà en els dubtes dels 

participants per a dirigir els temes 

a tractar durant la sessió de 

manera casuística. Tant la 

participació com la interacció i 

l’interès mostrat pels participants 

va ser un èxit. Esperem que 

aquesta sessió ajudés a les 

empreses d’inserció a entendre 

millor la nova Reforma Laboral i 

poder actuar conforme a aquesta.  

 

Vista parcial dels participants de la sessió informativa sobre la Reforma Laboral. 



Plaques identificatives per a les empreses sòcies de 
FEICAT 
 

En diverses ocasions, des de les empreses d’inserció 
sòcies ens han fet arribar el comentari de que seria 
interessant disposar d’un element que les identifiqui com 

a empresa associada de FEICAT. Per aquest motiu, vam 
decidir crear unes plaques de metacrilat amb el logotip 

de FEICAT per tal de que cada empresa sòcia pugui 
penjar-la a la seva seu o delegació.  
 

D’aquesta manera, celebrem que cada vegada més 
entitats aposten pel camí de la inserció laboral i veuen 

necessari identificar-se amb la nostra federació. 
Continuem creixent i seguim treballant per representar i 
defensar els drets i interessos de les empreses d’inserció 

i és gràcies a elles que cada cop tenim més incidència i 
repercussió positiva en la societat.  
 

Rosa Gil, més de 20 anys de dedicació exemplar en 
pro de les empreses d’inserció  
 

Com és conegut, FEICAT manté una relació fluida i constant amb la Direcció General d’Economia 
Social des de fa molts anys. Ja des de l’inici d’aquesta col·laboració, la professional de referència 

amb qui manteníem el contacte ha sigut Rosa Gil, cap de Secció de Programes d’Inserció del 
Departament d’Empresa i Treball.  

Enguany, i després d’una vida laboral de molts anys dedicada a l’administració pública, Rosa 
Gil s’ha jubilat. Des de FEICAT li hem volgut agrair tots els anys de col·laboració, comprensió i 
ajuda amb un obsequi de comiat i agraïment. 

Rosa, de tot cor, en nom de totes les empreses d’inserció, moltes gràcies! 

 

FEICAT reuneix a les empreses d’inserció d’Osona i 
les comarques de Girona a una trobada a Vic 

La Junta Directiva de FEICAT va celebrar el passat 22 de 
març una reunió interna ordinària i una posterior trobada 
amb les empreses d’inserció d’Osona i les comarques de 
Girona al Seminari de Vic. 

La Junta Directiva de FEICAT es va reunir a primera hora 
i, posteriorment, es van incorporar representants 

d’empreses d’Osona, la Garrotxa, el Gironès, l’Empordà, 
Pla de l’Estany i Ripollès per tal de fer una reunió conjunta.  

Aquest va ser la primera trobada d’empreses d’inserció 
que s’ha realitzat de manera presencial des de l’inici de la 
pandèmia. 

Placa de metacrilat per a les empreses sòcies de 
FEICAT. 

La Junta Directiva de FEICAT i  representants 
d’empreses d’inserció al Seminari de Vic. 



Durant la trobada, es va debatre sobre els 
efectes de la guerra d’Ucraïna i l’increment 

de preus de les matèries primeres com a 
conseqüència d’aquesta, sobre la proposta 

del govern espanyol per a modificar la llei 
de les empreses d’inserció, sobre l’aplicació 
de la Reforma Laboral i els seus efectes en 

les E.I., així com al voltant de la situació 
d’aquestes en un context post-pandèmic. 

FEICAT va escollir la localitat de Vic per a 

l’ocasió donat que les comarques del 
voltant són les que han presentat major 
creixement respecte a la creació d’empreses d’inserció en els últims anys. Durant aquest any 
es celebraran més trobades amb altres empreses d’inserció en diferents punts de Catalunya. 

 

Formació per a directors i gerents d’empreses 
d’inserció en matèria econòmica i financera  

Arrel de l’èxit de la formació per a directius d’empreses d’inserció que es va organitzar al 2021, 
es van recollir una sèrie de propostes que des de FEICAT s’aniran implementant. La més 
repetida fou el mantenir el ritme anual de trobades de caire formatiu per a directius d’empreses 
d’inserció. 

És per aquest motiu que FEICAT va voler seguir en aquesta 
línia i va oferir als directius, gerents i responsables 

econòmics de les empreses associades, la possibilitat de fer 
el curs “Direcció econòmica i financera d’empreses 
d’inserció”. 

Les empreses d’inserció, com qualsevol altra empresa, han 

de treballar i gestionar certs aspectes econòmics que 
possibiliten el seu bon funcionament i creixement. No 

obstant, aquest tipus d’empreses, al pertànyer al tercer 
sector i ser organitzacions no lucratives, han de gestionar 
altres aspectes, com les subvencions i justificacions. És per 

això que des de FEICAT s’ha considerat necessari brindar 
orientació i formació a aquelles persones que s’encarreguen 

de l’estratègia i la gestió financera dins de les empreses 
d’inserció. 

Per a organitzar el curs, FEICAT va arribar a un acord amb 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya per a comptar amb 

l’economista Xavier Sentís, professor de la UAB i membre 
del Col·legi, qui dissenyà una formació d’alt nivell feta a 
mida per a les empreses d’inserció.  

La formació es dividí en dues sessions, en les quals s’abordaren diferents aspectes centrats 

principalment en l’estratègia respecte als fons propis, la gestió de la tresoreria i el finançament 
a llarg i curt termini, la comunicació amb entitats financeres i els instruments financers bancaris 
i alternatius que existeixen. 

Participants de la trobada d’empreses d’inserció de les comarques de 

Girona.  

Cartell informatiu de la formació. 



El curs comptà amb 6 hores lectives i es va dur a 
terme els dies 23 i 25 de març a través de la 
plataforma Zoom.  

L’assistència a la formació va ser tot un èxit, ja que 
va participar un total de 24 empreses d’inserció  

Entre els participants hi havia gerents, directius i 
responsables econòmics. La participació i intercanvi 

d’idees entre els presents també va ser molt 
enriquidora.  

 

La Taula d’Entitats del Tercer Sector es reuneix amb 
el director de l’European Social Network, Alfonso 
Lara 

El passat divendres 4 de març, a la seu de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, comptarem 
amb la presència de Alfonso Lara, director de l’European Social Network. 

L’European Social Network engloba a més de 160 organitzacions de 35 països europeus 
vinculades als serveis socials públics. La xarxa busca donar suport i crear sinèrgies entre els 

diferents actors socials i promoure l’acció social per tal de defensar els drets de les persones 
més vulnerables.  

Aquesta reunió entre la Junta Directiva de la Taula i el senyor Lara va ser una excel·lent 
oportunitat per a tenir un espai de diàleg amb ell i així compartir visions sobre l'estat dels 
serveis socials i de les polítiques i iniciatives que s'impulsen des d'Europa. 

 

Presentació de l’Acord d’Ocupació de Qualitat a 
l’Hospital Sant Pau 

El passat 19 d’abril, l’Ajuntament de Barcelona 
reuní a representants de més de seixanta 
organitzacions i entitats, entre elles FEICAT, 

per a presentar l’Acord de Barcelona per 
l’Ocupació de Qualitat 2021-2030.  

L’acord té com a objectiu millorar l’accés a 

l’ocupació a la ciutat i l’accés a la feina de les 
persones en situació d’atur, mitjançant el 
disseny de la concertació entre les 

administracions i els agents implicats en les 
polítiques actives a la ciutat.  

En el disseny de l’Acord han participat diferents agents 
econòmics, socials i formatius influents en polítiques 

d’ocupació i el mercat laboral de Barcelona, entre les que es 
troba FEICAT. La novetat és que, juntament amb 

l’Ajuntament, aquestes entitats són corresponsables i 
adquireixen el compromís amb la consecució dels objectius de 

l’Acord. Es tracta del conveni més ampli impulsat fins ara a la 
ciutat de Barcelona. L’acte es celebrà a l’emblemàtic Hospital 
de Sant Pau i serví com a presentació pública de l’Acord i punt 
de partida per a dur-lo a terme.  

Vista parcial dels participants de la formació. 

Els representants de l’Acord a l’Hospital Sant Pau, el 19 d’abril 
de 2022. 

El tinent d’alcalde Jaume Collboni exposant 
l’Acord. 



El Cercle d’Economia acull la primera sessió dels 
“Diàlegs de Barcelona” 

Com és sabut, l’InfoFeicat recull aquelles noticies importants referents a les nostres empreses 

sòcies. En aquest cas, compartim informació referent a Formació i Treball, qui organitzà el 

passat 8 d’abril al Cercle d’Economia la primera edició de “Diàlegs de Barcelona”, una iniciativa 

amb la qual la fundació celebra els seus 30 anys d’existència.  

Aquesta primera sessió, titulada “Barcelona i la 

sortida de la pandèmia. Reptes i oportunitats”, va 

comptar amb dos convidats molt especials: 

l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i 

l’economista i president del Consell Econòmic i 

Social, Antón Costas. El debat va anar dirigit a 

analitzar els reptes socio-econòmics que ha 

deixat la pandèmia i la capacitat d’actuació de la 

ciutat de Barcelona davant aquesta situació.  

El doctor Costas va donar una visió més global del 

context econòmic actual i va fer una sèrie de 

prediccions de situacions que en termes 

econòmics es podrien donar en un futur pròxim, 

remarcant la possibilitat d’una reducció del 

creixement econòmic de la nostra societat. L’alcaldessa, per la seva banda, va assegurar que 

Barcelona està preparada per a afrontar els reptes socials i econòmics que presenta la realitat 

postpandèmica, fent èmfasi en la necessitat d’invertir en polítiques socials per tal de reduir les 

desigualtats.  

 

ENSIE actua davant la guerra d’Ucraïna 

En un context de guerra i crisi humanitària com la que s’està vivint a Ucraïna, el sector de 

l'economia social ha demostrat la seua capacitat d’ajuda i actuació. Un exemple d’això són les 

empreses d’inserció europees membres d’ENSIE, les quals han actuat tant per a ajudar els 

refugiats ucraïnesos a establir-se a Europa com per a prestar ajuda directa als que es queden 

a Ucraïna. 

Les seves accions han estat diverses, segons la 

proximitat de cada país a Ucraïna i la capacitat de 

cada entitats. No obstant, la majoria d’elles han 

treballat proporcionant llocs de treball als refugiats 

ucraïnesos i en la recollida i enviament d'ajuda 

directa a Ucraïna. 

Una vegada més, el sector de les empreses 

d’inserció demostra, amb la seva participació en la 

resposta a la crisi, la seva capacitat i disposició per 

a secundar i ajudar als qui més ho necessiten. 

 

 

L’economista Antón Costas i l’alcaldessa de Barcelona Ada 
Colau a la primera sessió de “Diàlegs de Barcelona”. 

Cartell de l’acció liderada per un dels membres d'ENSIE 



Reunions de Junta Directiva 

La junta directiva de FEICAT es 
reuneix periòdicament per tal de 

tractar tots els temes que afecten a 
les empreses d’inserció. 

L’última reunió de la Junta es va 
celebrar el passat 22 de març a Vic 

i va ser la primera realitzada de 
manera presencial des de l’inici de 
la pandèmia.  

En la reunió es van tractar 
principalment els següents temes:  

- Incorporació d’una tècnica de 
comunicació: L’Anna Adrià, 
nova tècnica de comunicació de FEICAT, es va presentar personalment a la Junta Directiva. 

- Canvis Normatius: 

 Reforma Laboral: Es va informar que la problemàtica que semblava que havia de generar 

la nova Reforma Laboral va quedar resolta, en bona part gràcies a les gestions fetes per 
FEICAT al Ministeri. 

 Modificació de la Llei d’Empreses d’Inserció: Es va debatre sobre la modificació de la Llei 

44/2007 de regulació del regim de les empreses d’inserció i es comenta que aquesta 
modificació pot ser una gran oportunitat per al sector. 

 Revisió de les bases dels ajuts a les Empreses d’Inserció: Es va informar que la Direcció 
General d’Economia Social ha convidat a FEICAT a una comissió de treball per a la revisió 

de les Bases que regulen els ajuts ordinaris de la Generalitat de Catalunya a les empreses 
d’inserció. Ens han informat que l’import total dels ajuts a les empreses d’inserció per al 
2022 serà de 18 milions d’euros, un increment important respecte l’any anterior. 

- Informació sobre reunions realitzades amb el SOC i DinCat. 

- En compliment dels acords presos en la reunió de Junta anterior, es van concretar les 
formacions previstes per aquest 2022: 

1) Direcció Econòmica i Financera d’Empreses d’Inserció, que es va impartir online els 
dies 23 i 25 de març per part del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

2) La Reforma Laboral i la seva implicació a les Empreses d’Inserció, que es va impartir 
online per part de la Sra. Silvia Puig. 

3) La trobada anual de tècnics d’inserció, que es celebrarà el proper mes de maig i 
versarà sobre l’avaluació de l’impacte social. 

4) La presa de decisions directiva, una proposta d’EADA i que consistirà en una immersió 
presencial de tot un dia sobre habilitats directives. Es celebrarà durant el mes de juliol. 

 

 

 
 

 

Amb la  
col·laboració de: 

Reunió de la Junta Directiva de FEICAT el 22 de març al Seminari de Vic. 


