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Reunió de FEICAT amb  l'Associació Catalana de Municipis 

La representació i defensa de les empreses
d’inserció davant les administracions públiques
per aconseguir una contractació pública reservada  
més eficient és una de les línies d’actuació
principals de FEICAT. Molt sovint, els ajuntaments
no contemplen la possibilitat de contractar
empreses d’inserció perquè desconeixen el model
de les EI o la Llei de Contractes del Sector Públic.
Establir un diàleg amb l'administració pública és
essencial per a que aquesta dinàmica canviï i se’ns
tingui més en compte. 
Una de les entitats més representatives de
l’administració pública local és l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), la qual compta amb
938 ajuntaments associats, tots els consells
comarcals de Catalunya i les quatre diputacions. 

El passat dilluns 13 de febrer, la presidència de
FEICAT es va reunir amb Joana Ortega, secretaria
general de ACM. La reunió va ser molt fructífera i
es va arribar a diversos acords. L’ACM s’ha
compromès a contribuir en la difusió de la labor
social que fan les empreses d’inserció entre els
seus municipis associats, inicialment a través d’un
article que es publicarà a la seva revista. L’ACM
també s’ha determinat a fomentar que els seus
municipis socis promoguin la contractació pública
reservada. Per altra banda, es contemplarà la
possibilitat de que la gestió de residus tèxtils es
pugui gestionar a través de la Central de Compres
de l’ACM, dedicada a l’adquisició centralitzada de
productes i serveis per als seus municipis.
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FEICAT i l’ACM inicien una col·laboració per tal de facilitar els
contractes reservats a empreses d’inserció
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Les empreses d’inserció de
Lleida es reuneixen amb la
delegada de Govern 

Els gerents de 7 empreses d’inserció de Lleida es
van reunir el passat dijous 16 de febrer amb la
Sra. Montse Bergés, delegada del Govern a Lleida.
Va ser una oportunitat per explicar-li a la delegada
el model i el funcionament de les empreses
d’inserció i seves les principals preocupacions.

A la reunió hi van participar les empreses
d’inserció Volem Feina, Troca, Troballes, Xavier
Paules, Eisha, Alba Inserció i Cartaes. Es va incidir
en el retorn econòmic i social que suposa la seva
actuació a les terres de Lleida i la necessitat d’una
contractació pública reservada més efectiva.

Aquesta reunió ha marcat l’inici d’una cooperació
mútua entre les empreses d’inserció i la delegació
de Govern a Lleida. La delegació s’ha compromès
a organitzar una convocatòria de formació per a
responsables de contractació pública.

Les empreses d'inserció de Lleida reunides amb Montse Bergés,
delegada del Govern a Lleida.

Seguint aquesta línia, FEICAT es va reunir el passat
16 de febrer amb el Sr. Álvaro Porro, president de
la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària (XMESS). Aquesta organització està
composta per municipis d’arreu de tota Catalunya
que busquen fomentar l’economia social i solidaria
als seus territoris.

L’objectiu de la reunió entre FEICAT i la XMESS era
identificar vies mitjançant les quals els municipis
d’aquesta organització puguin fomentar la
contractació pública reservada d’empreses
d’inserció. Es va donar especial importància a la
contractació en matèria tèxtil i gestió de residus, ja
que, tal i com marca la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados del govern espanyol, les
administracions públiques estan obligades a
reservar un percentatge dels contractes a
empreses d'inserció.

Fruit d’aquesta reunió, es va acordar que FEICAT
assistirà a la propera Assemblea General de la
XMESS per tal de traslladar el model de les
empreses d’inserció als municipis membres i fer
una immersió en la contractació pública
reservada. 

Reunió amb Xarxa de
Municipis per l’Economia Social
i Solidària

Reunió de FEICAT amb l'Alvaro Porro,president de la Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)



Durant aquest mes de
febrer, representants de
FEICAT han mantingut
diverses reunions amb
membres del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC).

Aquesta comunicació fluida
te l’objectiu d’apropar
plantejaments i fomentar la
col·laboració entre les
empreses d’inserció i el
SOC. Hores d’ara, a moltes
de les convocatòries
públiques que ofereix el
SOC encara hi son excloses
les empreses d’inserció
quan, l’objectiu essencial
d’aquestes coincideix amb
els objectius i la labor de
les empreses d’inserció.

La convocatòria treball i
formació o els processos
de regularització són temes
que anem tractant per tal
d’arribar a acords que
beneficiïn encara a més
persones en situació de risc
d’exclusió.
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Relació amb el
Servei
d’Ocupació de
Catalunya 

Celebrem una sessió informativa sobre
el programa Acompanya amb la
Direcció General d’Economia Social 

El passat 10 de febrer es va
celebrar una reunió informativa
amb la Direcció General
d’Economia Social dirigida a
entitats promotres d'empreses
d’inserció per tal d’informar-los
sobre el programa Acompanya.
Aquesta ajuda, promoguda pel
Departament d’Empresa i Treball i
finançat pels Fons Next
Generation i el Plan de
recuperación, transformación y
resiliència del Govern d’Espanya,
té l’objectiu de facilitar l’adaptació
socio-laboral de treballadors amb
discapacitat i trastorns de salut
mental amb dificultats per accedir
al mercat de treball.

A la convocatòria d’enguany no
s’hi poden presentar empreses
d’inserció, però sí a  associacions,
fundacions i altres entitats sense
ànim de lucre. És per aquest
motiu que FEICAT va considerar

interessant organitzar una
sessióinformativa dirigida a les
entitats promotores d’empreses
d’inserció. La sessió va ser dirigida
per Isabel García, Subdirectora
General de Treball en la Diversitat
i el Tercer Sector, juntament amb
Glòria Gómez i Elva Beltran, de
l’equip tècnic del la Direcció
General d’Economia Social.

La sessió va comptar amb una
participació molt alta, ja que un
total de 21 representants
d’empreses d’inserció i entitats
promotores es varen connectar.

Des de FEICAT esperem que
aquesta iniciativa hagi sigut
d’ajuda per a les entitats
promotores i, per altra banda,
tenim el compromís de la Direcció
General que en properes edicions
s’adaptaran les bases per tal
d’incloure les empreses d’inserció.

Representants de 21 entitats promotores d'empreses d'inserció  amb la Direcció General
d’Economia Social 



La Taula del Tercer Sector es reuneix amb el president Pere
Aragonés per valorar els nous pressupostos

La Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector, de la qual forma part FEICAT, es va reunir el 22 de febrer amb
el President de la Generalitat Pere Aragonés per tal d'analitzar les polítiques socials que inclouen els nous
pressupostos. A la reunió, celebrada al Hub Social de Barcelona, hi participaren també el conseller de Drets
Socials Carles Campuzano i el director d'Acció Cívica i Comunitària Xavier Godas. 

Aquesta reunió va ser una oportunitat per abordar la prioritat de millorar l'accés als drets socials i les
prestacions socials per reduir la pobresa, a més d'impulsar polítiques més transversals i integrals que
incloguin la mirada de la infància, la discapacitat i la salut mental.

La Taula del Tercer Sector va celebrar el passat dimarts
21 de febrer la 59a Assemblea General. FEICAT, com a
federació membre de la Taula, va participar en
l’assemblea. Durant la sessió es va donar constància dels
darrers canvis en els càrrecs de la Junta Directiva de la
Taula i es va debatre sobre les principals accions
desenvolupades des de l’última assemblea. Per altra
banda, es va aprovar tant el Pla de Treball com el
Pressupost per l’any 2023 i es va informar sobre la
modificació de la Seu Social de l’associació al Hub Social
de Barcelona, i es va presentar el protocol de cessió
d’espais d’aquest. 

Es celebra la 59a Assemblea General de la Taula 

La Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector amb el President de la Generalitat Pere Aragonés , el conseller de Drets Socials Carles Campuzano i el
director d'Acció Cívica i Comunitària Xavier Godas. 

Celebració de la 59a Assemblea General de la Taula del Tercer
Sector, amb representants de les entitats membres de

l'organització
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https://twitter.com/hashtag/Pressupostos2023?src=hashtag_click


empresa d'inserció s’ha creat amb l’objectiu de
fomentar l’ocupació de persones en risc d’exclusió
social a Vilanova i la Geltrú i la seva àrea
d’influència. 

El passat divendres 17 de febrer la Junta Directiva
d’ENSIE, de la qual forma part FEICAT, va celebrar
una reunió ordinària a través de la plataforma
Zoom. A la reunió van participar representants del
sector de les empreses d’inserció de Bèlgica,
Moldàvia, Irlanda, Romania, Eslovènia, Espanya i
Holanda. 

Durant la trobada es va fer una recopilació i
valoració de les activitats del 2022 i 2023 i es va
debatre al voltant de les futures accions de
l’organització. A més, es va iniciar la preparació per
a l’assemblea general del 2023, en la qual
s’escolliran els nous membres de la Junta Directiva
i es va recopilar informació sobre els projectes en
ela quals està immersa ENSIE actualment.

FEICAT participa a la reunió de Junta Directiva d’ENSIE

Comencem l’any 2023 amb noves incorporacions
a FEICAT. Cada cop més entitats opten pel model
de les empreses d’inserció com a eina d’inclusió
social i laboral. 

L’empresa d’inserció que s’ha incorporat
recentment és el Centre De Suport Sant Antoni
Abat Empresa Insercio S.L. Promoguda per la
Fundació Privada Sant Antoni Abat, aquesta 

FEICAT segueix sumant sòcies

Mebres de la Junta Directiva d'ENSIE el 17 de febrer en una reunió
oridinària

Un dels usuaris d'inserció del Centre de Suport Sant Antoni Abat
Empresa d'Inserció
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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. 

- 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:

- 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.

Reunions de la 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 18 de gener de manera virtual. 
En la reunió es van tractar principalment els següents temes: 

Reunió de la Junta Directiva el 18 de
gener de 2022

- Actualització el llistat de socis, comptant amb la incorporació de
Centre de Suport Sant Antoni Abat.

- Valoracions respecte a les diferents propostes d’accions per al 2023.

- Informació sobre les reunions institucionals mantingudes des de
l’última reunió de Junta i recollides en aquest Infofeicat.

- Novetats sobre la reforma de la llei estatal d’empreses d’inserció.

- Relació amb la Federación Asociaciones Empresas Inserción (FAEDEI). 

- Valoració de la possibilitat d'utilitzar els espais del Hub Social de
Barcelona per tal de celebrar les reunions de Junta i assemblees.

- Aprovació del calendari de properes reunions.

Reunions de la
Junta Directiva
Com en cada edició de l’Infofeicat, informem dels temes
tractats en les darreres reunions de Junta Directiva.
L’última es va celebrar el 21 de febrer a través de la
plataforma Zoom. 

Es van tractar els següents temes: 

Amb la col·laboració de:

https://faedei.org/

