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Compromís amb l’ocupació

INTERMEDIA EN XIFRES
A 31-12-2014

Facturació

2.517.550,01€

Llocs de treball

122

Persones ateses

11.610
Persones inserides

23%

Programes
vinculats a
inserció laboral

Programes
gestionats
Orienta, MARMI, prova pilot
Agència de Col·locació,
Espais de Recerca de feina,
Incorpora, Reincorpora,
Punt Formatiu Incorpora,
Assentaments, OIKOS,
Càritas

Comarques
Montsià, Baix Ebre,
Noguera, Baix Llobregat,
Tarragonès, Alt Camp, Baix
Llobregat, Barcelonès, Vallès
Occidental, Vallès Oriental,
Anoia, Alt Empordà, Baix
Empordà, Gironès, La Selva,
Ripollès, Pla de l’Estany

Aquesta memòria recull l’activitat de Fundació Intermedia des de l’1 de gener
fins al 31 de desembre de 2014, així com la participació en altres empreses:
Participacions del 50% de Fundació Intermedia:
UTE Daleph-Intermedia

2

INTERMEDIA Memòria 2014

SALUTACIÓ
Em fa especial il·lusió presentar-vos la Memòria del
2014 perquè després de més de dos anys podem dir
que la decisió d’impulsar Intermedia va ser encertada. La seva creació el 2012 és fruit de l’acord estratègic per una aposta innovadora, després d’un procés
de reflexió intens amb Fundació IReS, Fundació Surt
i Suara Cooperativa. El context social ens obligava a
anar més enllà del treball en xarxa per construir aliances estratègiques per donar resposta a les noves necessitats social.
Visualitzem l’èxit en diferents dimensions. Al sector hi
ha hagut un canvi de paradigma: hem pres consciència dels beneficis de la cooperació, de compartir i construir plegades idees, productes i processos. Entenem la
innovació social col·laborativa com un conjunt d’iniciatives que involucren agents de canvi per a co-crear
solucions innovadores per un objectiu comú. Alhora, els
processos de transformació del sector augmenten
la sostenibilitat de les organitzacions i el seu impacte
social per avançar en un nou model de relació entre
entitats. I ho avalen els resultats d’Intermedia: el
2012 iniciàvem el projecte amb 30 llocs de treball i 149
persones ateses i el 2014 hem atès 11.611 persones,
1.346 persones han estat inserides, som a 17 comarques i s’han creat més de 90 nous llocs de treball.

Fina Rubio
Presidenta de la Fundació Intermedia

Els resultats reforcen els objectius inicials d’Intermedia
per oferir una eina útil per avançar en la millora de la
qualitat de vida de les persones, des d’una visió transformadora i alhora per impulsar un canvi en el sector
social que el consolidi com un agent central en el marc
d’una economia articulada des dels valors de la solidaritat i el bé comú.
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COMPROMÍS AMB L’OCUPACIÓ
INTERMEDIA és una Fundació sense afany de lucre que atén a persones, especialment que es trobin en situació de vulnerabilitat social
i laboral, promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de
l’ocupació. 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, incrementar les possibilitats de
trobar feina.

SOCIS D’INTERMEDIA

La Fundació Institut de Reinserció Social, IReS, és una fundació privada que treballa des de
l’any 1969 en l’atenció social,
psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats, en
situació de risc social o amb dificultats econòmiques.
L’entitat du a terme la seva acció social amb persones vulnerables des d’una visió integral
en els següents àmbits d’actuació:
• Infància, joventut i família
• Violència familiar i de gènere
• Inclusió social
• Acció social en el sistema
judicial.
L’atenció social directa amb les
persones permet investigar i
crear models propis d’investigació transferibles a altres professionals i territoris.
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SURT és una Fundació sense
ànim de lucre que treballa per
fer efectius els drets econòmics,
socials i culturals de les dones i
eradicar les discriminacions per
raó de sexe promovent l’equitat
de gènere, l’apoderament de les
dones, la seva autonomia i el
seu lideratge.
Des de l’Àrea d’Inclusió i Inserció de Fundació SURT s’ofereix
a les dones diferents programes
d’orientació, formació professional i inserció laboral, així com
diferents recursos de suport (assessoria jurídica, aula oberta de
feina, i servei integral d’atenció
a dones que han sofert violència
masclista).

SUARA és una empresa d’economia social nascuda de la fusió
de tres cooperatives d’iniciativa social amb més de 30 anys
d’experiència en el sector de
l’atenció a les persones.
La seva missió és l’atenció a les
persones, cercant respostes per
contribuir a millorar la qualitat
de vida, amb un model cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i
socialment responsable.
Els seus eixos d’actuació són:
• Serveis socials i cohesió
ciutadana
• Benestar personal i promoció
de l’autonomia
• Educació i formació
• Ocupació i treball

IMPLANTACIÓ
TERRITORIAL

ALT
EMPORDÀ

RIPOLLÈS

PLA DE
L’ESTANY
GIRONÈS

NOGUERA

SELVA

ANOIA

ALT
CAMP

BAIX
EMPORDÀ

VALLÈS
VALLÈS ORIENTAL
OCCIDENTAL MARESME
BARCELONÈS
BAIX
LLOBREGAT

TARRAGONÈS
BAIX CAMP
BAIX EBRE
MONTSIÀ

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 tres entitats (IReS, Surt i Suara) és el
que vetlla pel desplegament de l’objecte fundacional.

Direcció
Econòmica i
Administrativa

Equip de
suport
administratiu

Direcció
Intermedia
Direccions
Territorials

Equips
d’orientació

Coordinació
Àrea Empresa

Equip de
prospectors

Direcció
Operativa
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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 amb estreta col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic.

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 claus per a la millora
de l’ocupació.

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. Essent una part impulsora del progrés
del nostre entorn més proper en els àmbits econòmic, social i
ambiental i buscant la implicació i 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 teixit econòmic.
• Innovació. Fomentant els processos d’innovació per donar la
millor resposta a les persones i augmentar l’eficiència de les empreses.

• Intermediació amb el teixit
empresarial fonamentat en la
responsabilitat empresarial.
Àmbits d’actuació
• Gestió de l’ocupació.
Millora de les capacitats per
a trobar feina mitjançant
orientació, formació, inserció i
acompanyament.
• Processos de recol·locació
de persones.
• Selecció de persones per
competències.
• Gestió d’ofertes i treball 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, partint dels estàndards de qualitat i millora contínua. L’abast d’aquesta certificació correspon a la prestació de serveis
d’intermediació, orientació, assessorament i suport a les persones per a la inserció laboral.
Alhora, la Fundació Intermedia és Agència de Col·locació homologada amb el número 0900000107.
ER-0536/2013
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GRUPS D’INTERÈS
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. Tots ells permeten donar una resposta professional ajustada a les necessitats de cada moment.

USUARIS/ES

CLIENTS

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.

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

ENTORN
SECTORIAL

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

Treball actiu a ECAS
(Entitats Catalanes
d’Acció Social).

ENTORN
LOCAL

EMPRESES
Intermediació amb
el teixit empresarial
basada en la
responsabilitat social,
el compromís i el
treball conjunt.

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

Treball proper als
recursos del territori i
a les administracions
locals per a la inserció
de les persones.
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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.

8

,3

Els clients de Fundació
Intermedia van atribuirli un grau de satisfacció
de 8,3 sobre 10 durant
l’any 2014.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS
• Ajuntament de Barcelona.
Barcelona Activa.

• Càritas Diocesana de
Barcelona.

• Ajuntament de
Barcelona. Oficina del Pla
d'Assentaments Irregulars.

• Consorci de Badalona Sud.

• Ajuntament de Barcelona.
Institut Municipal de Serveis
Socials.

• Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar
Social i Família.

• Ajuntament de Castelló
d’Empúries.

• Generalitat de Catalunya.
Departament d’Empresa i
Ocupació. Direcció General
d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom.

• Ajuntament del Masnou.
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• Fundació Habitatge Social.

• Generalitat de Catalunya.
Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
• Obra Social “La Caixa”.
Programes Incorpora i
Reincorpora, Punt formatiu
Incorpora.
• Obra Social “La Caixa”.
Programa Llença’t.

EMPRESES
Algunes de les nostres empreses col·laboradores són:

Memòria 2014 INTERMEDIA
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IMPACTE D’ACTIVITAT
PROGRAMA ORIENTACIÓ I
ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ. SOC.
Mitjançant accions d’informació, orientació, motivació i desenvolupament de competències personals
es possibilita la millora de la posició en el mercat de
treball dels demandants d’ocupació.
Persones ateses: 5.089

PROJECTE MESURES ACTIVES
D’INSERCIÓ PER A PERSONES
PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA
D’INSERCIÓ (MARMI).
Mitjançant accions d’informació, orientació, motivació, suport psicosocial i desenvolupament de competències personals es possibilita la millora de la
posició en el mercat de treball de les persones perceptores de la RMI (MARMI).

Persones inserides: 1.248
Convenis de pràctiques: 210
Professionals: 22 tècnics/tècniques d’orientació i
inserció i 5 suports administratius
Punts d’actuació: 17 en 15 territoris

Persones ateses: 494
Persones inserides: 44
Convenis de pràctiques: 103
Professionals: 15 tècnics/tècniques d’orientació i
inserció, 3 prospectors/es, 3 suports administratius
Punts d’actuació: 12 en 11 territoris

PROJECTE DE PROSPECCIÓ
EMPRESARIAL ALS MUNICIPIS DEL
MASNOU, TEIÀ I ALELLA.
Programa adreçat a incidir en el mercat de treball a
través de l’establiment de vincles de col·laboració
amb empreses dels municipis del Masnou, Alella i
Teià.

GESTIÓ DEL CLUB DE LA FEINA
AJUNTAMENT DEL MASNOU.
Programa adreçat a l’acompanyament i la inserció
de persones aturades del municipi del Masnou.

Empreses: 432

Persones ateses: 1.006

Ofertes gestionades: 39

Persones inserides: 492

Professionals: 1

Professionals: 1 tècnic/a d’orientació i inserció

Punts d’actuació: 3

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ. SOC.
Programa orientat a la intermediació laboral per facilitar a les persones ateses l’accés a una ocupació.
Especialment dirigit a persones majors de 45 anys.
Persones ateses: 196
Persones inserides: 52
Professionals: 4 tècnics d’orientació i prospecció
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PROGRAMA D’APODERAMENT I INCLUSIÓ.
OFICINA DEL PLA D’ASSENTAMENTS
IRREGULARS. AJUNTAMENT DE
BARCELONA.
Itinerari dirigit a persones en situació irregular participants en el Programa de l’OPAI que no estan preparades per accedir a una ocupació i que necessiten
d'un espai per definir i/o ubicar el projecte vital i desenvolupar habilitats per a la vida (competències de
base i transversals).
Persones ateses: 16
Persones formades: 16
Professionals: 1 tècnica especialista en metodologies
de coaching i 1 professora de llengua

ITINERARI DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
LABORAL. OFICINA DEL PLA
D’ASSENTAMENTS IRREGULARS.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Itinerari professionalitzador en l’ocupació d’operaris
de neteja, realitzat en col·laboració amb Garbet Cooperativa d’Inserció.
Persones ateses: 16
Persones formades: 16

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA. SOC.
Itinerari que té per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar
als usuaris/es en recerca activa de feina per a un
rellançament a la vida laboral activa. Aquest procés
de millora es fa posant en contacte les persones
participants en l’espai amb les ofertes de feina que
els permetin trobar un lloc de treball adient al seu
objectiu professional.
Persones ateses: l’atenció a usuaris comença l’any
2015
Professionals: 2 tècniques d’orientació i inserció
laboral

Persones inserides: 4
Professionals: 1 tècnica d’orientació i inserció laboral i
tècnics de Garbet Cooperativa d’Inserció.

PROGRAMA INCORPORA. OBRA SOCIAL
“LA CAIXA”.
Programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit empresarial que garanteix una
bona integració de les persones a l’empresa.
Persones ateses: 1.416
Persones inserides: 282

PROJECTE INNOVADOR: LLENÇA’T. OBRA
SOCIAL “LA CAIXA”.
Dispositiu integral d’apoderament, inclusió i ocupació de joves menors de 30 anys. Projecte en marxa.

Professionals: 4 prospectors/intermediadors laborals
Punts d’actuació: 4 punts d’actuació (Barcelona Raval,
Barcelona Sant Martí, Tarragona, Figueres)

Persones ateses: 17
Persones Inserides: 2
Persones formades: 17 (actualment en itinerari)
Professionals: 2 tècnics/ tècniques d’orientació i
inserció especialistes en metodologies de coaching
Punts d’actuació: 1 a Barcelona ciutat
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PROJECTE PILOT: INCORPORA CAIXA
PROINFÀNCIA. OBRA SOCIAL “LA CAIXA” i
CONSORCI BADALONA SUD.
Projecte pilot en el marc del programa Incorpora
Caixa Proinfància i el Consorci de Badalona Sud per
promoure la millora de les condicions de vida de famílies del barri de Badalona Sud des de la base de
Territori Socialment responsable.

PROGRAMA REINCORPORA. OBRA
SOCIAL “LA CAIXA”.
Programa adreçat a la millora de l’ocupabilitat i la reinserció social de persones privades de llibertat mitjançant la combinació d’itinerari personal d’inserció i
formació ocupacional.
Persones ateses: 98

Persones ateses: 127

Persones inserides: 51

Persones inserides: 50

Professionals: 2

Professionals: 2 tècnics orientador/a i prospector/a
laboral
Punts d’actuació: 1 punt d’actuació Badalona Sud

PROGRAMES PISL/PROPER. BARCELONA
ACTIVA*.
*(UTE Daleph-Intermedia)
Dirigit a persones en risc d’exclusió social derivades
per part de serveis socials i que doni resposta a les
necessitats d’orientació professional, cerca de feina
i inserció.

PROGRAMA D’APODERAMENT,
FORMACIÓ I INSERCIÓ DE PERSONES .
FUNDACIÓ HABITATGE SOCIAL. CÀRITAS.
Dirigit a persones que viuen als pisos de la Fundació
Habitatge Social de Càritas i que precisen millorar la
seva ocupabilitat a través del desenvolupament de
la competència tècnica d’auxiliar de la llar.
Persones ateses: 25
Persones formades: 25
Persones inserides: 14

Persones ateses: 1.320
Persones inserides: 446

Professionals: 2
Punts d’actuació: 1 punt d’actuació a Barcelona

Persones formades: 1.380
Professionals: 16
Punts d’actuació: 5 punts d’actuació a 5 districtes de
Barcelona

PROGRAMA DE FORMACIÓ A
PROFESSIONALS. NOU SET-NOU VERD.
Dirigit a professionals de l’empresa d’inserció Nou
Set-Nou Verd i tècnics/ques de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca de Penedès, formació en les metodologies d’Itinerari Vital i creació d’un
servei d’Intermediació amb Empreses al territori.
Professionals formats: 7

PROGRAMA D’HABILITATS PERSONALS
I SOCIALS. CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA.
Dirigit a persones vinculades a Càritas que no estan
preparades per accedir a una ocupació i que necessiten un espai per definir i/o ubicar el projecte vital i
desenvolupar habilitats per a la vida (competències
de base i transversals).
Persones ateses: 1.351 (amb 613 participants a les
sessions grupals)
Professionals: 12 (10 tècniques i 2 coordinadores/
psicòlogues)
Punts d’actuació: 4 punts d’actuació a la Diòcesi de
Barcelona
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L’OFERTA D’INTERMEDIA

Espai TIC per a la recerca de feina
Objectius: Aconseguir la inserció laboral de les persones ateses a través de l’anàlisi de les seves competències
de base i transversals, la definició d’un projecte professional i la millora de l’ús dels canals i les eines en la recerca
de feina.
Aula de recerca de feina: Es centra en el diagnòstic de les competències personals, l’orientació i acompanyament
en l’elaboració del projecte professional i la definició de les accions a desenvolupar. S’acompanya a les persones
usuàries en la cerca activa de feina per internet, l’ús de canals, recursos i eines. Adaptant les candidatures dels
usuaris i usuàries a les ofertes del mercat de treball adequades al seu perfil professional.

Llença’t! Apoderament, inclusió i ocupació per a joves
Objectius: Afavorir la inclusió laboral, formativa, socioeconòmica i personal dels joves gràcies al seu apoderament
i a la mobilització tant dels recursos comunitaris de suport com del teixit empresarial.
Apoderament, inclusió i ocupació: Inclou la definició del Pla d’Acció Vital de cadascun dels joves i les joves com
a pas inicial per millorar les seves capacitats i competències i augmentar el seu apoderament, la seva formació i
les seves possibilitats d’ocupació. Finalitza amb la incorporació del jove al mercat de treball com a culminació d’un
itinerari acompanyat. Es realitza utilitzant metodologies innovadores i vivencials.
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Itinerari persones majors de 45 anys: Apoderament, formació i ocupació
Objectius: Aconseguir la integració sociolaboral de les persones majors de 45 anys mitjançant la definició i desenvolupament del projecte d’acció vital des de l’apoderament personal i la millora de les competències tècniques,
de base i transversals.
Apoderament, formació i ocupació: Es centra en la definició i/o revisió del projecte personal i professional i el
desenvolupament d’un itinerari de treball pactat amb l’usuari/a que passa per la formació professionalitzadora en
algun dels sectors clau o emergents en el territori i les pràctiques en empreses. Incorpora la participació de les
empreses vinculades, que s’impliquen en els itineraris dels participants des del primer moment.

Prospecció
laboral
i
dinamització empresarial
Objectius: Impulsar un Pla de Dinamització Empresarial per augmentar
el compromís de les empreses amb
el territori. Augmentar la contractació
de les persones d’itineraris d’inserció
laboral municipals. Apropar l’administració pública i el teixit empresarial.
Prospecció laboral i dinamització
empresarial: Planteja augmentar la
implicació de les empreses del territori en la contractació i millora de
l’ocupació. Prenent com a base la tipologia d’empreses del territori i els
diferents perfils de les persones dels
itineraris d’inserció, es crea una xarxa
d’empreses col·laboradores compromeses amb el desenvolupament del
territori i la millora de l’ocupabilitat.
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Assessorament per a la implementació
deL model estratègic de prospecció i
intermediació laboral
Objectiu: Assessorar a entitats sense ànim de lucre
i a administracions en la conceptualització del model
estratègic de prospecció i intermediació i generant
alhora els protocols i procediments per a la seva implementació.
Assessorament a la implementació del model estratègic de prospecció i intermediació laboral: Es
centra en un acompanyament personalitzat a entitats
o administracions per a la creació de l’estratègia d’intermediació pròpia, anàlisi d’oportunitats del teixit
empresarial i generant un model d’intervenció i un pla
estratègic. L’acompanyament requerirà en molts casos d’una capacitació de l’equip tècnic i l’elaboració
d’un manual de prospecció i intermediació laboral.

Ocupabilitat per competències
Objectius: Afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur gràcies a la millora del seu capital
competencial i a la definició i execució d’un projecte professional.
Ocupabilitat per competències: Es centra en la construcció dels projectes professionals dels participants i la
millora i definició de les seves capacitats. S’enforteixen les competències transversals necessàries i s’identifiquen
aspectes específics per aplicar millores, juntament amb un pla de treball per reflectir-ho en un currículum i defensar
el seu capital competencial en una entrevista.

Reptes vitals i habilitats personals i
socials
Objectius: Incentivar a l’acció per aconseguir una millora en les diferents esferes vitals de la persona i identificar i desenvolupar aquelles habilitats bàsiques per a
la vida, recuperant recursos per a la inclusió personal i
professional de la persona.
Reptes vitals i habilitats personals i socials: Es centra en l’atenció psicosocial i la recuperació d’aquelles
persones que es troben en el llindar de l’exclusió social.
Després d’un procés d’apoderament, que incideix en
els requisits per a obtenir i mantenir un lloc de treball, es
fa un acompanyament professional dirigit a la definició
d’un projecte vital: què vull ser i com ho puc aconseguir.

Agència privada de col·locació
Objectiu: Acompanyar a la col·locació durant un mínim de sis mesos a persones derivades del SOC.
Agència privada de col·locació: Mitjançant un assessor-prospector empresarial s’acompanyarà a persones que
estan en procés actiu de recerca de feina perquè assoleixin una contractació estable en el mercat de treball.
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IMPACTE SOCIAL
Perfil de la plantilla i igualtat
d’oportunitats
Llocs de treball
El nombre de llocs de treball va créixer un 61% l’any 2014, amb
la incorporació de nous projectes, fins arribar a un equip humà
de 122 persones. L’exercici anterior eren 50 persones. El 61% de
professionals tenen entre 25 i 39 anys.

122

professionals

61%

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.

87%
dones

13%
homes

L’equip directiu d’Intermedia té una paritat del 50% de dones i
homes.

Personal de direcció

Personal de coordinació

Personal tècnic

Personal administratiu

6

94
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Projecció pública
Fundació Intermedia ha col·laborat i participat en diferents jornades i programes durant el 2014. En destaquen els
següents:
• Firavida (Campclar, Tarragona): Projecte comunitari dels barris de Ponent de Tarragona, organitzat pel Casal Cívic de Campclar, de la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar
Social i Família), en col·laboració amb diverses
entitats del teixit associatiu i el petit comerç. Intermedia hi va participar, un any més, a través
del programa Reincorpora de l’Obra Social “La
Caixa”, pel qual els beneficiaris van poder realitzar el servei solidari en el Fira Vida.
• Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa
(Palafrugell, Baix Empordà): L’objectiu era dinamitzar i donar una sortida adequada a les necessitats de cobertura de llocs de treball; aprofundir en el reciclatge i adaptació professional, i
agilitzar i optimitzar el contacte entre empresariat, persones candidates i institucions.

• Jornada Ocupa’t i Emprèn organitzat per l’Ajuntament de Reus, Redessa, Universitat Rovira
i Virgili (URV) i SECOT, amb la col·laboració del
SOC, Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fons Social Europeu i Fundació Intermedia; i patrocinat
per “La Caixa”, Randstad i Manpower.
• Taller d’Habilitats Socials amb Càritas Tarragona, organitzat pel Casal cívic de la Generalitat
de Catalunya al barri de Campclar.
• Programa de suport i acompanyament a la
planificació estratègica de les accions de
desenvolupament local, ocupació i formació
a Reus i el Baix Camp, organitzat per l’Institut
Municipal de Formació i Empresa de Reus.

La projecció pública de Fundació Intermedia també s’ha traduït en impactes als mitjans de comunicació. És el
cas de la signatura de l’acord amb l’Ajuntament de Badalona, el Consorci Badalona Sud i la Fundació “La Caixa”
per sumar esforços a valor de la integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió a Badalona, o bé la
definició de la pròpia Fundació en mitjans locals.
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IMPACTE ECONÒMIC
El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys correspon a la fundació INTERMEDIA incorporant el 50% de
l’UTE del programa PILS – PROPERS.

Balanç de situació
Actiu
Amb data de 31 de desembre de 2014 el balanç mostra un actiu no corrent de 6.427,73 € corresponent en un 92%
a les inversions en equips informàtics, el percentatge restant correspon a altres actius financers. L’actiu corrent
reflecteix un increment important respecte l’any anterior (+65%) motivat, principalment, per l’augment de la xifra
de negocis.

Deutors comercials

Tresoreria

2.841.693,87 €

Immobilitzat

126.967,01 € 6.427,73 €

Passiu
Els fons propis a 31 de desembre de 2014 s’han incrementat en més d’un 171% respecte 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.

Periodificacions
a curt termini

2.306.881,88 €

Altres
deutes

Reserves legals
i voluntàries

Deutes amb
entitats de crèdit

Dotació
fundacional

Deutes
vinculats

263.261,78 €

200.387,96 €

147.500,00 €

30.000,00 €

27.056,99 €

Estructura patrimonial i financera
El fons de maniobra es situa en més de 223.000 €, un 170% superior a l’any anterior.

no corrent
corrent
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ACTIU
6.427,73 €
2.968.660,88 €

PASSIU
230.387,96 €
2.744.700,65 €

Compte de pèrdues i guanys
Volum de negoci

2013

1.477.572,35 €

2014

2.518.585,88 €

Desglossament d’ingressos i despeses
La font d’ingressos principal de la Fundació Intermedia són les subvencions provinents de les administracions
públiques amb un 62,15%, seguit de la prestació de serveis provinents majoritàriament de clients privats amb un
37,81% (l’any 2013 la proporció entre subvencions i contractes era del 73% contra el 26%).
El 83,6% de la despesa de l’exercici 2014 correspon al personal, un 8,4% als arrendaments i la resta correspon a
compres i altres serveis rebuts.

Ingressos

Despeses

62,15%

37,81%

0,04%

83,63%

8,42%

5,60%

2,35%

subvencions

prestació
de serveis

financers

Personal

Lloguers

Altres despeses

Aprovisionaments
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