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Intermedia EN XIFRES

106

8.707

persones
treballadores

4.751.733 €
volum de
negoci

37%
persones
inserides

persones ateses

26

programes
gestionats

24

comarques de
Catalunya amb
presència

Aquesta memòria recull l’activitat de Fundació Intermedia des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2016,
així com la participació en altres empreses/UTE:
1.
2.
3.
4.
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UTE Sant Gervasi-Connecta-Intermedia: START - Centre de Noves oportunitats Vallès-Maresme.
UTE Fundació Oscobe-Intermedia: START -Centre de Noves oportunitats Girona.
UTE Formació i Treball-Intermedia: START -Centre de Noves oportunitats Camp de Tarragona.
UTE Ampans-Intermedia: START - Centre de Noves oportunitats Catalunya Central.
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SALUTACIÓ

Intermedia vol ser un referent del Tercer Sector i de les empreses d’economia solidària en el suport als processos de gestió, ocupació i millora
professional d’aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral. Per aquest motiu, durant aquest any hem apostat per
continuar oferint respostes a les persones desocupades a través dels
diversos programes, focalitzats principalment en la millora de l’ocupació
dels joves més vulnerables, d’aquells que es preparen per a les seves primeres feines i altres col·lectius amb més dificultat d’inserció en el món
laboral, com el de les persones més grans de 45 anys.
Des d’Intermedia apostem per la participació activa en la xarxa del Tercer
Sector social i hi figurem com una de les entitats impulsores del projecte Social Business City Barcelona. Durant el 2016, també hem posat en
marxa i hem consolidat la prova pilot dels Centres de Noves Oportunitats (CNO) amb el treball en
xarxa en quatre punts del territori català per millorar la confiança i la vinculació entre les entitats, els
equips de professionals i els joves que han format part de la marca START, formació i feina per a tu.
Intermedia va tancar el 2016 amb la satisfacció d’haver atès més de 8.700 persones en diversos
programes, d’haver-ne inserit 2.300, i d’haver assolit presència en 24 comarques amb 106 llocs de
treball. La satisfacció dels clients també va ser molt positiva, amb una puntuació de 8,27 (sobre 10)
de les persones ateses i de més de 8 per part de les empreses i les administracions.
En aquesta línia, volem continuar treballant amb el compromís de mantenir i reforçar les diverses
aliances amb les entitats del sector, les empreses i els territoris, per oferir oportunitats i millores en
l’ocupació de qualitat dels col·lectius amb més necessitat de formació, d’acompanyament social i
d’inserció laboral.
Intermedia també vol continuar avançant en el foment dels processos d’innovació i treballar en la
millora de l’orientació i la intermediació laborals tenint en compte la tecnologia vinculada als models de negoci sostenibles. Caldrà preguntar-se quines seran les professions del futur i els sectors
creixents per tal de donar resposta a les persones que quedin fora del mercat laboral com a conseqüència del procés de digitalització de les empreses.

Fina Rubio
Presidenta de la Fundació Intermedia
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COMPROMÍS AMB L’OCUPACIÓ
Intermedia és una fundació que atén especialment persones que es troben en situació de vulnerabilitat social
i laboral. Promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, compta amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació, i està homologada com a Agència de Col·locació.
Intermedia és una eina professional, de qualitat, solidària i responsable per al desenvolupament personal i la
millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones, és a dir, per incrementar les possibilitats de trobar feina.
Veieu el vídeo a:

ORGANITZACIÓ
L’organització de la Fundació està pensada per donar resposta als dos grans grups d’interès: persones amb
necessitats d’ocupabilitat i empreses que requereixen professionals. El patronat de la Fundació Intermedia,
conformat per representants de les 3 entitats (IReS, Surt i Suara) és el que vetlla pel desplegament de l’objecte
fundacional.
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MISSIÓ I VALORS
La MISSIÓ d’Intermedia aposta per facilitar l’ocupació i la millora professional de les persones mitjançant
assessorament, orientació, capacitació i desenvolupament de les trajectòries professionals. Totes aquestes
accions són dutes a terme en estreta col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic.
El compliment d’aquesta missió s’aconsegueix a través de l’aplicació d’uns VALORS que avalen Intermedia
com una fundació sòlida i amb garanties de progrés:
• Desenvolupament personal. Que les persones siguin el centre de la nostra activitat i l’agència de col·locació sigui un nexe d’unió i treball en xarxa entre totes les persones, les empreses i els/les col·laboradors/es.
• Socialment responsable. Com a part impulsora del progrés del nostre entorn més proper en els àmbits
econòmic, social i ambiental que busca la implicació i la complicitat d’altres agents.
• Igualtat i equitat de gènere. Vetllant per l’equitat de gènere en tots els processos. Incorporada de manera
transversal, suposa partir d’una anàlisi que ens permet identificar i fer evidents les profundes desigualtats
que encara defineixen la posició de les dones en el mercat de treball i el teixit econòmic.
• Innovació. Fomentant els processos d’innovació per donar la millor resposta a les persones i augmentar
l’eficiència de les empreses.

Estratègies d’intervenció
• Facilitar l’apoderament, l’autonomia i la gestió del canvi
• Millorar l’ocupabilitat com a part d’una estratègia integral
d’aprenentatge al llarg de la vida
• Desenvolupar capacitats i competències com a element
clau de la millora de l’ocupabilitat
• Inclusió i equitat de gènere, elements clau per a la millora
de l’ocupació
• Intermediació amb el teixit empresarial fonamentat en la
responsabilitat empresarial

Àmbits d’actuació
• Gestió de l’ocupació. Millora de les capacitats per trobar
feina mitjançant orientació, formació, inserció i acompanyament
• Processos de recol·locació de persones
• Selecció de persones per competències
• Gestió d’ofertes i ocupació amb empreses

SERVEIS DE PRIMERA QUALITAT
Fundació Intermedia compta amb la certificació ISO 9001:2008 des de l’any 2013, que
l’acredita com a empresa prestadora de serveis de qualitat a través dels seus processos
i que parteix dels estàndards de qualitat i millora contínua.
Alhora, la Fundació Intermedia és Agència de Col·locació homologada amb el número 0900000107.
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GRUPS D’INTERÉS
L’activitat d’Intermedia i els seus èxits són possibles a partir de l’actuació directa de tots els grups d’interès
amb els quals interactua, que permeten donar una resposta professional ajustada a les necessitats de cada
moment.

CLIENTS:
són públics i privats.
Dipositen la seva confiança
en el model d’empresa
d’Intermedia i en la seva
aposta per la intermediació i
la inserció laboral

PARTNERS
COOPERATIUS:
treball coordinat amb altres
entitats que permeten
el desenvolupament de
projectes i/o serveis aplicats
a les necessitats de les
persones ateses

PERSONES:
base essencial que justifica
la raó de ser del projecte
Intermedia. Són dones i
homes en situació o risc
d’exclusió que segueixen
processos d’ocupació
i millora de la seva
ocupabilitat
ENTORN
SECTORIAL:
treball actiu a ECAS
(Entitats Catalanes
d’Acció Social)

ENTORN LOCAL:
treball proper als
recursos del territori i
a les administracions
locals per a la inserció
de les persones

PROFESSIONALS:
és una de les peces
clau d’Intermedia.
Presten un servei de
qualitat ajustat a les
peticions dels clients

EMPRESES:
intermediació amb el
teixit empresarial basada
en la responsabilitat
social, el compromís i el
treball conjunt
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8,27
Els clients de Fundació
Intermedia van atribuir-li un
grau de satisfacció de
8,27 sobre 10 durant l’any 2016.

CLIENTS PÚBLICS I PRIVATS
Fundació Intermedia compta amb un nombre creixent de clients públics i privats, que es concreten en administracions públiques, institucions i empreses. Tots ells confien en l’esforç de tot l’equip humà d’Intermedia i
dels seus grups d’interès.
Destaquen els següents punts forts de l’entitat:

•
•
•
•

L’equip de professionals i la validesa dels seus recursos
El model d’orientació per competències i d’intermediació utilitzat
La flexibilitat per atendre situacions i perfils que poden requerir especificitats en l’atenció
La bona coordinació entre l’entitat i el programa

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS
• Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal de
Serveis Socials)
• Ajuntament de Blanes
• Ajuntament de Castelló d’Empúries
• Ajuntament del Masnou
• Ajuntament de Figueres
• Ajuntament del Prat de Llobregat (Serveis Socials
i Promoció Econòmica)
• Ajuntament de Sant Boi
• Ajuntament de Tarragona
• Cambra de Comerç de Barcelona
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Consorci de Badalona Sud
• Diputació de Barcelona
• Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
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• Generalitat de Catalunya. Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció (CIRE)
• Generalitat de Catalunya. Departament de
Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA)
• Generalitat de Catalunya. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
• Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC)
• Obra Social “La Caixa”. Programes Incorpora i
Reincorpora, Punt formatiu Incorpora
• Programa Làbora. Conveni Ajuntament de
Barcelona (Serveis Socials), ECAS, Creu Roja i
Feicat
• SOGEVISO - Banc Sabadell
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EMPRESES
Intermedia compta amb una àmplia cartera d’empreses col·laboradores,
que participen en diferents accions i es beneficien dels serveis a cost zero:
gestió d’ofertes i processos de selecció, processos de pràctiques no laborals, formacions a mida, accions d’aproximació empresa-candidat, visites a
empreses, xerrades, sessions d’speed dating, etc.
Durant el 2016, han participat activament en diferents col·laboracions 612
empreses de diferents sectors. El 87% de les empreses col·laboradores
d’Intermedia han valorat la qualitat del servei rebuda amb una nota igual o
superior a 8.

8

612

empreses
han participat
activament en
diferents
col·laboracions
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Xifres clau de les empreses col·laboradores

1.588
empreses
contactades

425
empreses
visitades

612

empreses
col·laboradores
(augment del 73%
respecte a l’any passat)

205

empreses que
repeteixen col·laboració

755
ofertes
captades

312
ofertes
cobertes

(augment del 50%
respecte a l’any passat)

41%

d’eficàcia en la
cobertura d’ofertes

MEMÒRIA 2016

9

Acord de col·laboració amb Garbet
Garbet Cooperativa d’Inserció es va convertir el 2016 en partner d’Intermedia per a
projectes de formació amb joves, per tal d’afavorir la millora de l’ocupabilitat i la contractació en empresa. Seguint l’acord de col·laboració, Intermedia participa en els processos d’orientació i intermediació amb l’empresa ordinària, i Garbet, per la seva part,
compta amb Intermedia per a la cobertura de vacants. A més, quan les persones treballadores finalitzen el seu itinerari amb Garbet, poden passar a seguir els programes
d’intermediació i prospecció d’ofertes d’Intermedia.

Acord de col·laboració amb Suara Cooperativa
Fundació Intermedia i Suara Cooperativa treballen conjuntament des del 2015 per
millorar la inserció laboral i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.
Aquesta estreta col·laboració, emmarcada dins el Programa Incorpora de l’Obra Social
“la Caixa”, ha fomentat en el darrer any més de 700 contractacions a persones, que
han passat a formar part del Servei d’Atenció Domiciliària que gestiona Suara.
La Fundació Intermedia ha estat l’encarregada de realitzar tots els processos de selecció, seguint els paràmetres i els requisits marcats per la cooperativa. Així mateix, Intermedia també ha estat al capdavant del reclutament de les candidatures i la preparació
de la documentació necessària per a la contractació de les persones seleccionades,
que s’han incorporat als seus llocs de treball com a auxiliars de la llar i professionals
d’atenció directa en el domicili.

Col·laboracions en sectors amb gran demanda d’ocupació
Fruit de la recerca de noves necessitats formatives en les persones amb oportunitats
de contractació al mercat laboral, Intermedia va organitzar, conjuntament amb Cárnicas Fillat, i la col·laboració de diferents empreses del sector, un curs d’auxiliar de
carnisseria i xarcuteria, que va tenir una inserció del 80%.

Intermedia participa al Breakfast de l’Associació d’Empreses i
Institucions del 22@Network Bcn
Fundació Intermedia va participar activament en una de les edicions del Breakfast de
l’Associació d’Empreses i Institucions del 22@Network Bcn, a l’Edifici Media TIC, que
va tenir lloc el 28 d’abril del 2016. Durant l’acte es va signar el conveni entre el Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” i l’Associació Empresarial del Districte 22@,
es va presentar la ponència La gestió de la diversitat, un valor social de l’empresa per
sensibilitzar els assistents sobre com gestionar la diversitat dins de les empreses i es va
fer una exposició sobre el funcionament del Programa Incorpora, que té per objectiu
la integració laboral a l’empresa de persones amb especials dificultats d’accés al món
laboral.
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IMPACTE D’ACTIVITAT
ORIENTACIÓ LABORAL
Mitjançant itineraris i accions d’informació, orientació, motivació i desenvolupament de competències personals i professionals es possibilita la
millora de la posició en el mercat de treball dels
demandants d’ocupació.
Programes dirigits a una franja d’edat que abraça
des de joves d’entre 18-30 anys amb estudis postobligatoris fins a persones més grans de 45 anys
amb risc d’exclusió social.
PROGRAMA ORIENTACIÓ I
ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

Persones ateses: 2.224
Insercions laborals: 602 ( 27% )
Convenis de pràctiques: 72
Professionals: 26 (orientació, alfabetització digital,
prospecció, administratiu/va i de coordinació)
Punts d’actuació: 12

PROGRAMA JO PUC +45

Persones ateses: 146
Persones que fan formació
professionalitzadora: 46
Insercions laborals: 80 (55%)
Convenis de pràctiques: 38
Professionals: 3 (coordinació + orientació +
prospecció empreses)

PROGRAMA NOVES METODOLOGIES
D’ORIENTACIÓ PER A DONES

Persones ateses: 45
Insercions laborals: 32 (70%)
Professionals: 1 (orientació)

PROJECTE D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Barri de Sant Joan, Figueres

Persones ateses: 60
Insercions laborals: 15 (25%)
Professionals: 1 (orientació)

PROGRAMA SOGEVISO

Persones ateses: 425
Professionals: 8 (direcció, administratiu/va,
gestors/es socials i orientació laboral)
Aliança amb

PROJECTE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ
PER A PERSONES PERCEPTORES DE LA RENDA
MÍNIMA D’INSERCIÓ (MARMI)

PROGRAMA ESKALA

Persones ateses: 45
Persones que fan formació
professionalitzadora: 19
Insercions laborals: 24 (53%)
Professionals: 2 (orientació + prospecció)
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Persones ateses: 1.054
Insercions laborals: 140 (13%)
Convenis de pràctiques: 169
Professionals: 39 (coordinació, orientació,
prospecció i administratius/ves)
Punts d’actuació: 24
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IMPACTE D’ACTIVITAT
FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
Programes de formació professionalitzadora, amb
desenvolupament en competències transversals,
formació tècnica i, en ocasions, pràctiques en empresa.
PROGRAMA LLENÇA’T amb l’Àrea de Suport al
Jove Tutelat i Extutelat de la DGAIA (ASJTET)

Persones formades: 8
Insercions laborals: 2 (25%)
Professionals: 1 (orientació)
Col·laboració amb:

PUNTS FORMATIUS INCORPORA

Persones formades: 240
Insercions laborals: 88 (37%)
Convenis de pràctiques: 199
Professionals: 4 (formació i orientació)
Punts d’actuació: 4

PROGRAMA D’HABILITATS PERSONALS I
SOCIALS.

Persones ateses: 2.506
Professionals: 9 (educadors/res)
Punts d’actuació: 5

PROGRAMA LLENÇA’T

Persones formades: 24
Insercions laborals: 11 (46%)
Convenis de pràctiques: 12
Professionals: 2 (orientació i prospecció)
Aliança amb:

PROGRAMA APRENENTATGE DE LA
LLENGUA.

Persones ateses: 1.417
Professionals: 8 (formadors/res)
Punts d’actuació: 7

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)

Persones formades: 90
Professionals : 4 (formació i orientació)
Punts d’actuació: 2
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PROGRAMA START | Formació i feina per a
tu. Centre de noves oportunitats (CNO) per a
joves. Aliança a cada territori amb les següents
entitats:

Es combinen accions d’apoderament i serveis
d’orientació, formació, d’acompanyament, d’inserció laboral i de manteniment, que durant un període
perllongat facilitarà les condicions necessàries perquè els adolescents i els joves participants adquireixin les competències bàsiques necessàries per a reorientar la seva vida personal, escolar i professional.
www.formacioifeina.cat
* Aquests programes estan actualment en funcionament, els resultats es
reflectiran a la memòria de l’any 2017.

Comptem amb 4 territoris d’actuació:

CENTRE NOVES OPORTUNITATS
Camp de TARRAGONA

CENTRE NOVES OPORTUNITATS GIRONA
Persones ateses: 385
Professionals: 22 (direcció, coordinació,
administratiu/va i tècnics/ques de joves)
Punts d’actuació: 5
Aliança amb UTE

CENTRE NOVES OPORTUNITATS CATALUNYA
CENTRAL
Persones ateses: 377
Professionals: 16 (direcció, coordinació,
administratiu/va i tècnics/ques de joves)
Punts d’actuació: 5
Aliança amb UTE

Persones ateses: 503
Professionals: 21
Punts d’actuació: 11
Aliança amb UTE
CENTRE NOVES OPORTUNITATS
VALLES-MARESME
Persones ateses: 382
Professionals: 20 (direcció, coordinació,
administratiu/va i tècnics/ques de joves)
Punts d’actuació : 6
Aliança amb UTE

MEMÒRIA 2016

13

IMPACTE D’ACTIVITAT
INTERMEDIACIÓ AMB EMPRESES
Programes d’intermediació laboral basats en les necessitats del teixit empresarial que garanteixen una
bona integració de les persones a l’empresa a fi de
millorar l’ocupabilitat i la inserció i reinserció laborals.

PROGRAMA CIRE TARRAGONA

Persones ateses: 10
Insercions laborals: 16 (100%)
Professionals: 1 (orientació)

PROGRAMA INCORPORA
AGÈNCIA DE COL ·LOCACIÓ
Persones ateses: 1.501
Insercions laborals: 1.095 (73%)
Ofertes gestionades: 400
Empreses contractants: 256
Professionals: 6 (orientació i tècniques d’empresa)
Punts d’actuació: 5

Persones ateses: 315
Insercions laborals: 99 (31.5%)
Professionals: 7
Punts d’actuació: 4

PROGRAMA REINCORPORA

Persones ateses: 113
Insercions laborals: 81 (72%)
Professionals: 3 (orientació)
Punts d’actuació: 3
Professionals: 6 (orientació i tècniques d’empresa)
Punts d’actuació: 5
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ESPAIS DE RECERCA DE FEINA
Itineraris que tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar als usuaris/àries en recerca activa de feina per
a un rellançament a la vida laboral activa.
També es realitza difusió d’ofertes de feina, informació de cursos professionals i orientació laboral
per donar suport i assessorament a les persones
que busquen feina.

COORDINACIÓ DE PROJECTES
I ASSESSORAMENT A LA
IMPLEMENTACIÓ
Supervisió, coordinació, seguiment estratègic i
control a la justificació del Programa Làbora a la
ciutat de Barcelona.
PROGRAMA LABORA.

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA

Línia A: 113
Línia B: 11
Insercions laborals: Línia A: 41 (36%)
Línia B: 9 (82%)
Professionals:
Línia A: 2 (orientació)
Línia B: 2 (orientació)
Persones ateses:

CLUB DE LA FEINA

Persones ateses: 8.278
Insercions laborals: 1.613 (19.4%)
Professionals: 8 (Direcció general, direcció
operacions, responsable orientació, responsable
intermediació, responsable financer, responsable
formació, responsable comunicació i responsable
tecnològic)

Persones ateses: 1.324
Insercions laborals: 514 (39%)
Professionals: 2 (orientació)
Punts d’actuació: 2
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IMPACTE SOCIAL
Perfil de la plantilla i igualtat d’oportunitats
Llocs de treball

106
60%
professionals

entre 25 i 39 anys

Igualtat d’oportunitats
A Fundació Intermedia, homes i dones reben un tracte en igualtat de condicions. La presència femenina domina a la plantilla. L’equip directiu d’Intermedia té una paritat del 50% de dones i homes.

87%
dones

13%
homes

Equip humà

6%

Personal de
direcció

16

2%

Personal de
coordinació

77% 15%
Personal
tècnic

Personal
administratiu
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PARTICIPACIÓ ACTIVA
Projecció pública
Fundació Intermedia va organitzar una jornada de portes obertes el 13 de maig de 2016 al Centre de Noves
Oportunitats Camp de Tarragona, que forma part de la iniciativa Start, formació i feina per a tu i que s’emmarca dins els programes Garantia Juvenil impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. La trobada, que va
estar presidida per la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va comptar amb una visita a
les instal·lacions del centre, que atén joves d’entre 16 i 24 anys que actualment no estudien ni treballen amb
l’objectiu d’afavorir la seva inserció en el mercat laboral o en la formació reglada.
En el marc de la jornada de portes obertes del Centre de Noves Oportunitats Camp de Tarragona, la consellera va destacar la importància de conèixer les persones i els projectes vitals que hi ha darrere, per tal de
“posar les persones com a eix de totes les polítiques, i especialment d’aquelles polítiques actives que permetin
formar les persones i inserir-les en un mercat laboral que ha de ser també molt més proper”.

• I Jornada Badalona Territori
Socialment Responsable
Intermedia va participar el 2 de novembre de 2016
en la celebració d’aquesta jornada, organitzada
conjuntament per la fundació, l’Ajuntament de
Badalona (Consorci Badalona Sud i IMPO) i l’Obra
Social “La Caixa”. Durant la trobada, que es va dur
a terme al Centre de Negocis i Convencions de Badalona (BCIN), es van exposar diferents bones pràctiques per part de les empreses que exerceixen una
contractació responsable i es va optar pels col·lectius més vulnerables i amb dificultats.
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A banda de la jornada pròpia, Intermedia també va col·laborar i participar en diferents jornades i programes durant el 2016:

• Jornada de Garantia Juvenil
(Barcelona)
Organitzada per l’Espai Jove Les Basses i el PIJ de
Nou Barris, amb la col·laboració de Barcelona Activa, aquesta jornada va servir per donar a conèixer
els programes i els recursos que s’ofereixen als joves en el marc de Garantia Juvenil. La jornada va
comptar amb la participació de més de 20 entitats
que, en format de fira, van explicar els programes
que tenen disponibles i van resoldre els dubtes dels
més de 150 joves que s’hi van apropar.

• Espai Làbora
Celebrat el 6 de juny de 2016 al Born Centre Cultural, el Programa Làbora va comptar amb la participació de desenes d’empreses que, com Fundació
Intermedia, vetllen per la igualtat d’oportunitats laborals de la ciutadania de Barcelona. Intermedia va
rebre per segon any consecutiu el segell d’entitat
col·laboradora del Programa Làbora.

• 10è aniversari del Programa Incorpora
Tarragona i Girona
El Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” va
celebrar la seva primera dècada de trajectòria com
a promotor de la inclusió sociolaboral. L’acte, que
es va dur a terme a l’espai CaixaForum de Tarragona i l’espai Caixa, respectivament, va comptar amb
el reconeixement al compromís de les empreses,
organitzacions i institucions que, com Fundació Intermedia, han fet possible l’èxit d’aquesta iniciativa.

• Programa d’Excel·lència Acadèmica
La Fundació Intermedia va formar part al desembre
del tribunal del Programa d’Excel·lència Acadèmica
de la UIC, dins la Facultat d’Administració i Direcció
d’Empreses. A través de la consultora Tandem Social, Intermedia va tenir l’oportunitat de participar
en el programa, en què es va plantejar com a repte
la posada en marxa de l’orientació laboral tenint en
compte la tecnologia digital i un model de negoci
sostenible.
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La projecció pública de Fundació Intermedia també s’ha traduït en impactes als mitjans de comunicació locals, gràcies a iniciatives com el projecte
Cap a la feina en femení, la signatura del conveni de
col·laboració entre el Centre de Noves Oportunitats
Catalunya Central i la Fundació Mil·lenari Vic o el
Programa de Noves Metodologies d’Orientació per
a Dones. Fundació Intermedia també ha participat
en diferents programes radiofònics i ha desenvolupat activitat docent en diversos àmbits acadèmics.

Participació

Des de l’any 2015, Intermedia forma part de la Junta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i participa en la Comissió d’Inserció des
del 2012. L’atenció directa que presten les organitzacions membres
d’ECAS i la tasca de la mateixa federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població.

Fruit de l’aposta pel treball en xarxa, el 2015 també s’inicia la participació d’Intermedia en el projecte Social Business City Barcelona, un
programa creat pel Yunus Center que té com a objectiu principal la
promoció de l’emprenedoria i l’empresa social a les ciutats per pal·liar
les necessitats socials del territori.
La signatura del conveni permetrà a Intermedia formar part d’una gran
aliança a escala local i internacional per promoure l’emprenedoria social contra l’atur juvenil, així com esdevenir referents de l’empresa social a Barcelona.

És una plataforma d’inversió i acceleració que impulsa l’emprenedoria
i la inversió en impacte social. Ajuda els emprenedors a accelerar els
seus projectes i els connecten amb la seva comunitat d’inversors.
Durant el 2016, hem col·laborat en la mentoria de projectes i en el
comitè d’experts.
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IMPACTE ECONÒMIC
El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys correspon a la Fundació Intermedia incorporant les
dades de les següents UTE:

Denominació

% participació
75%
65%
25%
10%

UTE Intermedia - Formació i Treball
UTE Intermedia - Escola Sant Gervasi Cooperativa - Connecta
UTE Oscobe - Intermedia
UTE Ampans - Intermedia

Estructura patrimonial i financera
El fons de maniobra se situa en 644.14,01 €, un 147,37% superior a l’any anterior.

ACTIU

Actiu no corrent
40.354 €
Actiu corrent
3.227.344 €
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PASSIU

Passiu no corrent
311.553 €
Passiu corrent
2.583.199 €
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Balanç de situació
Actiu
Amb data 31 de desembre de 2016, el balanç mostra un actiu no corrent de 40.354 € corresponent en un
84,45% a les inversions en equips informàtics. El percentatge restant correspon a altres actius financers. L’actiu
corrent reflecteix un increment respecte a l’any anterior (3,61%) motivat, principalment, per l’augment de la
xifra de negocis.
ACTIU NO CORRENT
Altres actius
financers 6.275 €

Equips informàtics
34.079 €

Líquid disponible
58.951 €

ACTIU CORRENT
Clients 2.751.266 €

Inversions en entitats
del grup i financeres a c/p
231.838 €

Periodificacions a c/t
2.411 €

existències
182.878 €

Passiu
Els fons propis el 31 de desembre de 2016 s’han incrementat en més d’un 37,31% respecte a l’exercici anterior.
Aquest creixement es produeix per la no-distribució de l’excedent de l’exercici que passa a formar part de les
reserves.
PATRIMONI NET

DEUTES
Deutes amb entitats de crèdit
758.975 €

Reserves legals i voluntàries;
342.196 €
Dotació fundacional;
30.750 €

Periodificacions a c/t
1.432.416 €

Deutes vinculats
110.687 €
Altres deutes
592.674 €
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Compte de pèrdues i guanys
Volum de negoci

3.523.935 €
2015

4.751.733 €
2016

Desglossament d’ingressos i despeses
La principal font d’ingressos de Fundació Intermedia són les subvencions provinents de les administracions
públiques, amb un 56,1%, seguit de la prestació de serveis provinents majoritàriament de clients privats, amb
un 43,86% (l’any 2015 la proporció entre subvencions i contractes era del 66,88% contra el 33,01%).
El 84,44% de la despesa de l’exercici 2016 correspon al personal, un 14,4% a les despeses d’explotació i la resta
a compres i altres serveis rebuts.

INGRESSOS
Financers
2.204 €

DESPESES
Financeres
23.396 €
Despeses explotació
671.959 €

Prestació de serveis
2.089.963 €

Subvencions
2.606.557 €

Amortitzacions
25.342 €

Personal
3.928.906 €

Altres ingressos
de l’activitat
55.333 €
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