
 

Nom

FUNDACIÓ INTERMEDIA

NIF G65731374

Adreça Gran Via de Carles III, 62, Baixos

Codi postal 08028

Localitat Barcelona

Forma juridica Fundació

Sector Difusió i sensibilització (xerrades, tallers,),
Espais i recursos de gestió comunitària

Dades generals

q00A Com descriuríeu, en poques paraules, la vostra entitat i el seu paper a la societat?

Som 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.
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q00B Quines són les millores que heu dut a terme durant el darrer exercici de les que esteu més orgullosos/es?

Durant el 2019 pel què fa a relacions institucionals , incidència política, representació del sector s’ha seguit treballant amb profunditat
per la representació institucional en els espais ja establerts però sobretot en la representació vinculada al tercer sector, participant en
actes i espais organitzats per aquest per tal d’augmentar-ne la visibilitat i sinèrgies, S’ha aprofundit en el treball estratègic amb ECAS.
Pel què fa a temes de comunicació, s’ha consolidat l’equip de comunicació, augmentant la nostra presència a les xarxes i millorant les
eines de comunicació internes.

Pel que fa  apolítiques de Transparència, bon govern i Participació, hem finalitzat el treball d’elaboració de polítiques generals de
l’entitat, que resta pendent d’aprovació per part del Patronat. Hem fet un salt important pel que fa a transparència i bones pràctiques
amb l’elaboració i publicació del primer Balanç Social. I hem iniciat una línia de formació en l’estil  de lideratge amb la participació de les
professionals de direcció i coordinació de l’entitat. Aquesta formació ha donat peu a la creació d’un espai estable de co-creació de
polítiques, on durant el 2019 s’ha reformulat la Missió, Visió i Valors de l’entitat i continuarà de manera estable al 2020, abordant
diferents aspectes estratègics i de participació de l’entitat.

Tenint en compte la implementació dels processos interns, durant el 2019 hem consolidat la selecció per competències i avaluació per
competències,  el  pla  de  formació  i  avaluació  i  impacte  d’aquesta  formació,  la  satisfacció  i  avaluació  grups  d’interès  i  la  gestió
d’oportunitats i producte . Un element important és que s’han definit i elaborat les polítiques retributives de l’entitat i el model d’equitat
interna. Hem dut a terme una internalització de serveis que fins ara es feien des d’una estructura externa, aquests són els processos de
Comunicació i Màrqueting, Persones, Comptabilitat i Finances i Informàtica. Això ha implicat la creació de processos, la consolidació i
ampliació de professionals responsables i canvis organitzatius pel que fa a la cultura. No tots estan finalitzats (àrea de persones) però
acabaran fent-ho en el 2020.

Durant el 2019 , pel què fa al desenvolupament de programes s’ha basat principalment en l’afiançament dels programes que veníem
desenvolupant  durant  el  2017-2018  destacant  l’execució  dels  projectes  CNOS  amb  molt  bona  valoració  per  part  dels  usuaris  i
l’administració, la continuïtat de les línies de noves tecnologies amb joves, el creixement del programa Orienta i MAIS i el creixement
dels projectes cambra de comerç. També hem obert intervenció amb un nou client: Foment de Ciutat , així en el 2019 hem executat 3
projectes per aquest client: 2 Barris d’oficis, Projecte barri de Vallbona i TUC-TUC.
Alhora, amb la implantació de l’àrea d’àmbit privat hem fet un salt important pel que fa a Innovació amb la creació d’IntermediaJOB una
plataforma de selecció de professionals per competències i hem realitzat una prova pilot amb la creació del portal del/ de a candidat/ta
creant una via perquè persones externes a la fundació puguin participar dels processos d’intermediació i gestió d’ofertes. La prova pilot
ha resultat un èxit i ens encoratja per seguir desenvolupant la plataforma per construir una línia de productes i serveis privats per a
empreses.

Un element important ha estat el créixer amb aliances amb projectes amb les entitats mare, en aquest sentit , hem estat executant el
projecte Barris d’ofici, el programa singular, i hem estat elaborant altres projectes que finalment no han estat aprovats.

Tanquem l’any amb la satisfacció d’haver atès al voltant de 14.934 persones ateses, amb una mitja de 50,02% d’inserció en els programes
d’inserció i amb una mitja de 160 treballadors anuals.

q00C En quins aspectes de la vostra activitat creieu que teniu camí per millorar?

En l’àmbit de productes i serveis, hem d’avançar amb la millora i desenvolupament de la plataforma tecnològica perquè pugui ser un
producte de mercat. El 2020 ha de ser un any on hi hagi una aposta forta de desenvolupament de producte i amb una estructura que
pugui executar el pla de negoci associat.
Hem de seguir  treballant en  una línia d’innovació en productes nous ,  intraemprenedoria,  creació d’ocupació i  gestió comercial
associada. Així  ,  volem avançar incorporant l’  I+D a l’entitat,  per aquest motiu reforçarem l’estructura de l’entitat i  ampliarem la
participació de grups d’innovació i  anàlisi  a l’entitat.
De cara al 2020 elaborarem el pla de comunicació de l’entitat i el pla comercial.

Hem d’afiançar els processos de consulta i incorporació de millores a l’entitat amb la participació de més grups d’interès, incorporant
espais més qualitatius, focus grups i ampliant el nombre de participants.
Pel que fa a les persones, hem de millorar el procés d’acollida i acompanyament a professionals que s’incorporen, també es fa necessària
la creació d’espais de relació informals i de generació de vincle així com aspectes vinculats a digitalització de processos interns que ens
permetin la millora de l’eficàcia en la gestió a persones.
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Membres de l'organització (una persona es pot comptabilitzar només en un dels
camps, mai per duplicat)

q0102 Nombre d'organitzacions sòcies/patrones 0

q0103 Persones que participen representant les
organitzacions sòcies/patrones

dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

q0104 Nombre de persones patrones dones
homes
altres
TOTAL

3
0
0
3

q0106 Nombre de persones treballadores no sòcies dones
homes
altres
TOTAL

192
34

0
226

q0107 Nombre de persones voluntàries dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

q0110 Nombre de persones treballadores que no es
troben en plantilla (no són fixes)

dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

ind3 Indicador de % de persones de l'organització disgregat per
sexe

85% 14%
dones

homes

altres
0 % 0 % 0 %Any anterior

56 % 44 %Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Centres de treball

q0201 Nombre de centres de treball de l'organització 4
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Economia i política de lucre

q10A Quines són les fites més destacables quant a funcionament econòmic durant el darrer exercici?

La obtenció de la solvència económica necessària per a realitzar els pagaments dins dels terminis establerts ( nòmines, seguretat social,
proveïdors/res, hisenda)

Plantilla mitjana

q1101 Nº total de llocs de treball expressats en jornades
completes durant el darrer exercici

dones
homes
altres
TOTAL

125
21

0
146

ind4 Plantilla Mitjana Equivalent (PME)

146 Any anterior 0

Informació econòmica

q1102 Sumatori del salari brut anual de les persones
treballadores disgregat per sexe

dones
homes
altres
TOTAL

2.924.672,55
516.118,69

0
3.440.791,24

q1107 Sumatori de les retribucions no pagades per
l'empresa/entitat per motiu de baixa o permís

dones
homes
altres
TOTAL

3.185,35
267,2

0
3.452,55

q1201 Import total anual de despeses -en €- 5.869.990,43 €

q1202 Import total anual de les adquisicions de béns i
serveis -en €-

1.171.503,97 €

q1206 Import total anual de despeses de personal -en €- 4.536.474,27 €

q1203 Import total anual d'ingressos -en €- 5.957.021,1 €

q1204 Import total anual de vendes de béns i serveis -en
€-

1.996.156,62 €

q1205 Import total anual de les subvencions concedides
a l'organització/projecte -en €-

3.960.864,48 €

ind114 Salari mig de l'exercici disgregat per sexe

dones
homes

Any anterior Mitjana any anterior

23.422,86 24.589,8

N/D N/D

22.750,2322.215,6

ind5 Indicador de volum de compres sobre despeses

20 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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q1207 Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en
entitats de finançament -en €-

147.320,62 €

q1208 Import total anual de recursos econòmics
obtinguts d''entitats de finançament -en €-

584.813,1 €

ind6 Indicador de xifra de negoci

33,5 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind7 Indicador de % de dependència de subvencions

66,5 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind116 Indicador de massa salarial

77,3 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind8 Resultat econòmic anual

87.030,67 € Any anterior 0 €

Informació comercial

q1301 Nombre de proveïdors de l'organització 194

q1302 Nombre de clients de l''organització 28

Seguiment comptable

ind81 L'organització ha fet auditoria externa (i/o intervenció de
comptes) del darrer exercici econòmic?

Any anterior
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Sistemes de certificació

ind82 L'organització disposa de sistemes formals de qualitat,
mediambient, salut i seguretati/o RS?

Any anterior

Política de lucre

q1404 Quantitat d'excedents econòmics obtinguts al
tancament de l'exercici

87.030,67 €

q1405 Quantitat d'excedents econòmics repartits a les
empreses o persones sòcies

0 €

q1406 Quantitat d'excedents econòmics dedicats a
compensació de pèrdues

0 €

q1407 Quantitat d'excedents econòmics dedicats a
reserves: Educació / formació interna

0 €

q1408 Quantitat d'excedents econòmics dedicats a
reserves: Causes socials i solidàries

0 €

q1409 Quantitat d'excedents econòmics dedicats a
reserves: Inversions financeres en entitats
financeres de l'ES (Coop57, Fiare i / o Triodos)

0 €

q1410 Quantitat d'excedents econòmics dedicats a
reserves: Reserves (obligatòries, voluntàries, etc.)

87.030,67 €

q1411 Quantitat d'excedents econòmics dedicats a
reserves: Altres

0 €

ind256 % d'excedents econòmics repartits a les empreses o persones
sòcies respecte al total

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind257 % d'excedents econòmics repartits dedicats a compensació de
pèrdues respecte al total

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind258 % d'excedents econòmics repartits dedicats a reserves
respecte al total

100 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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ind276 Indicador de % de reserves destinades a educació/formació

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind278 Indicador de % de reserves destinades a inversions financeres
en entitats financeres de l'ES

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind280 Indicador de % reserves destinades a altres reserves

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind277 Indicador de % reserves destinades a causes socials i solidàries

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind279 Indicador de % reserves destinades a Reserves (obligatòries,
voluntàries, etc)

100 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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Equitat i democràcia

q20A Quin és el vostre compromís quant a democràcia i l'equitat i quines són les accions més destacades del darrer
exercici?

Fundació Intermedia aposta per un model de participació on totes i cadascuna de les persones de l'organització formen part activa
d'aquesta; un model que fomenta la riquesa i el potencial del capital humà, i que en últim terme es reflecteix no només en el pla
individual  sinó també en la mateixa organització a través del  desplegament d'un model  de governança compartida.  Se celebren
assemblees de treballadors/es, reunions a la seu central així com reunions descentralitzades, amb l'objectiu d'afavorir la participació
igualitària al territori I d'oferir a tothom els mecanismes i espais de relació que possibiliten a totes les persones de l'organització
contribuir i  influir  en les decisions que els afectin,  tant en el  dia a dia com en la gestió global de l'entitat i  que propicien el  seu
desenvolupament,  sense cap exclusió.
Enguany a més s’ha reforçat aquesta realitat amb la creació de l’espai conjunt de coordinacions i direccions en es debaten aspectes
estratègics de l’entitat i vol ser un espai de creació de polítiques i accions concretes en les àrees de Comunicació, Persones, Innovació,..
A Fundació Intermedia, homes i dones rebem un tracte en igualtat de condicions. La presència femenina domina a la plantilla (86%
dones I 14% homes). En el cas de la direcció, formada per 6 persones, 4 són dones.

Participació

q2101 Nombre de persones que varen participar en
l'elaboració del Pla de Gestió i pressupost anual

dones
homes
altres
TOTAL

7
2
0
9

q2102 Nombre de persones que varen participar en
l'aprovació del Pla de Gestió i pressupost anual

dones
homes
altres
TOTAL

7
2
0
9

q2103 Nombre de persones que van participar en
l'assemblea anual ordinària de l'entitat/projecte
del darrer exercici

dones
homes
altres
TOTAL

133
21

0
154

q2110 Nombre de persones treballadores que varen
participar en l'aprovació de el Pla de Gestió i
pressupost anual (desagregades per sexe)

dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

ind12 Indicador de % de persones que han participat en l'aprovació
del pla de Gestió i del Pressupost Anual disgregat per sexe

77% 22%
dones

homes

altres
0 % 0 % 0 %Any anterior

ind10 Indicador de % de persones que han participat en l'elaboració
del pla de Gestió i del Pressupost Anual disgregat per sexe

77% 22%
dones

homes

altres
66 % 33 % 0 %Any anterior

ind11 Indicador de % de persones que han participat en l'elaboració
del pla de Gestió i del Pressupost Anual

3,9 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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ind283 Ratio de proporcionalitat de gènere en la
participació

0,91 Any anterior N/D

ind15 Indicador de % de persones de l'organització que han
participat a l'assemblea disgregat per sexe

86%
dones

homes

altres
91 % 8 % 1 %Any anterior

ind259 Indicador del nombre total de persones
treballadores que han participat en l'aprovació
del pla de gestió i del pressupost anual

0 Any anterior N/D

ind13 Indicador de % de persones que han participat en l'aprovació
del pla de Gestió i del Pressupost Anual

3,9 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind16 Indicador de % de participació a l'assemblea

67,2 %
46,9 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind273 Indicador de % de persones treballadores que han participat en
l'aprovació del pla de gestió i del pressupost anual

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Rotació de càrrecs

q2301 Quants càrrecs societaris/polítics han rotat en els
darrers quatre anys?

5 ind17 Index de rotació de càrrecs societaris/polítics

0 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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Càrrecs de responsabilitat

q3201 Nombre de persones que ocupen càrrecs de
responsabilitat en l'estructura laboral de
l'organització disgregat per sexe

dones
homes
altres
TOTAL

10
5
0

15

q3202 Nombre de persones que ocupen càrrecs
societaris/polítics en l'organització disgregat per
sexe

dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

ind21 Indicador de % de càrrecs de responsabilitat  sobre total de
persones treballadores

6,6 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind24 Indicador de % de càrrecs societaris / polítics sobre total de
persones treballadores

0 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind20 Indicador de % de càrrecs de responsabilitat sobre total
membres de l'organització disgregat per sexe

66% 33%
dones

homes

altres
0 % 0 % 0 %Any anterior

ind284 Ratio de proporcionalitat de gènere en els
càrrecs de responsabilitat

0,78 Any anterior N/D

ind23 Indicador de % de càrrecs societaris / polítics sobre total
membres de l'organització disgregat per sexe

0%
dones

homes

altres
0 % 0 % 0 %Any anterior

ind285 Ratio de proporcionalitat de gènere en els
càrrecs societaris

0 Any anterior N/D

Risc d'exclusió social

q3101 Nombre total de persones treballadores que
provenen de situacions de risc d'exclusió social
disgregat (per causes econòmiques i/o socials)

dones
homes
altres
TOTAL

6
3
0
9

ind18 Indicador de % de persones de l'organització en risc d'exclusió
disgregat per sexe

66% 33%
dones

homes

altres
60 % 40 % 0 %Any anterior
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ind19 Indicador de % de persones en risc d''exclusió sobre total
membres de l'organització

3,9 %
2,6 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Igualtat de sous

q3301 Retribució  més alta (en preu brut per hora
treballada) -en €-

dones
homes
altres
TOTAL

34,8
26,68

0
61,48

q3302 Retribució més baixa (en preu brut per hora
treballada) -en €-

dones
homes
altres
TOTAL

8,44
8,44

0
16,88

ind27 Índex de Banda Salarial

4,12 Any anterior 0

ind272 Bretxa salarial entre homes i altres identitats

100 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind26 Índex de Banda Salarial disgregat per sexe

dones
homes

Any anterior Mitjana any anterior

4,12
3,16

N/D N/D

1,74 1,7

ind97 Bretxa salarial entre homes i dones

4,7 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Transparència

ind57 L'organització facilita i analitza trimestralment la informació
sobre les desviacions pressupostàries?

Any anterior
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ind152 Indicador de selecció múltiple sobre la informació pública
disponible

-  Dades crítiques fonamentals

- Balanç econòmic / pressupost

- Pla de comunicació

- Pla de treball anual / memòria

- Normes i procediments interns

- Codi ètic / estatuts

- Actes de reunions (assemblea, comissions, etc)

- Otros: Memòria d'Activitats, Informes d'Auditories

28,57 % Any anterior N/D

ind14 Heu publicat a la vostra web les dades de balanç social del
darrer exercici?

-  L'hem  publicat/difós  tant  cap  a  fora  com  cap  a  les
persones  de  l'organització.

- L'hem difós entre les persones de l'organització.

- No l'hem publicat.

- No l'hem publicat perquè és el primer any que el fem

100 % Any anterior 0%

Diversitat

q3102 Nombre de persones treballadores que són
extracomunitàries

dones
homes
altres
TOTAL

6
3
0
9

q3103 Nombre de persones treballadores que són
racialitzades

dones
homes
altres
TOTAL

7
2
0
9

ind93 Indicador de % de persones treballadores extracomunitàries
(estrangeres) sobre el total de treballadores de l'organització

4 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind96 Indicador de % de persones treballadores racialitzades sobre
el total de treballadores de l'organització

4 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind92 Indicador de % persones treballadores de l'organització
extracomunitàries (estrangeres) sobre el total de membres
disgregat per sexe

66% 33%
dones

homes

altres
0 % 0 % 0 %Any anterior

ind95 Indicador de % persones treballadores de l'organització
racialitzades sobre el total de membres disgregat per sexe

77% 22%
dones

homes

altres
0 % 0 % 0 %Any anterior
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ind115 Des de la vostra organització us heu proposat realitzar accions
dirigides a promoure la vinculació societària de persones
d'origen extracomunitaricom a socis?

Any anterior

ind107 Des de la vostra organització us heu proposat la vinculació
laboral o com a soci-treballador d'alguna persona no europea
racialitzada?

Any anterior

Llenguatge no sexista, pla d'igualtat i protocol contra l'assetjament sexual

ind98 L'entitat utilitza un llenguatge no sexista i inclusiu?

- Normalment no

- S'utilitza el llenguatge inclusiu als documents escrits

- S'utilitza el llenguatge inclusiu tant en els documents
escrits com en el llenguatge verbal.

100 % Any anterior 100%

ind261 L'entitat disposa d'un pla d'igualtat vigent i dels recursos per
fer el corresponent seguiment i avaluació?

Any anterior N/D

ind262 L'entitat disposa d'un protocol per a la prevenció i abordatge
de l'assetjament sexual, per raó de sexe, d'identitat de gènere o
de preferència sexual?

Any anterior N/D
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Sostenibilitat ambiental

q40A Quin és el vostre compromís amb el medi ambient, i quines són els accions més destacades del darrer exercici?

Aquest és un tema en el qual tenim ampli marge de millora, tot i que per l’activitat que desenvolupa l’entitat no té un gran impacte
ecològic, sí podem avançar en la reducció i creació d’hàbits més sostenibles.
En el nostre compromís en el medi ambient les accions més destacades són: recollida selectiva de residus, recollida de paper segur,
incentiu de l’ús del transport públic en els desplaçaments reintegrant les despeses dels desplaçaments en vehicles privats només en
casos molt justificats, directrius sobre l’ús de llum i aigua.

Consum d'energia i aigua (en oficines)

q4202 Consum anual d''electricitat -en kwh- 56.287 kWh

q4203 Consum anual de gas -en m3- 0 m3

q4204 Consum anual de gas oil per calefacció -en litres- 0 litres

q4205 Consum anual de combustible per a vehicles -en
litres-

N/D

q4207 Consum anual d''aigua -en m3- 441 m3

ind60 Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i
l'eficiència energètica?

Any anterior

ind31 Emissions de tones de CO2 per consum de
combustible

0 tones Any anterior 0 tones

ind61 Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i
l'eficiència en el consum d'aigua?

Any anterior

ind34 Indicador d'emissions de tones de CO2 per
persona treballadora

0,15 tones Any anterior 0,16 tones

ind28 Emissions de tones de CO2 per consum
d'electricitat

22,06 tones Any anterior 19,11 tones

ind29 Emissions de tones de CO2 per consum de gas

0 tones Any anterior 0 tones

ind30 Emissions de tones de CO2 per consum de gasoil
per calefacció

0 tones Any anterior 0 tones

ind32 Metres cúbics d'aigua per persona treballadora

3,02 m3 Any anterior 1,96 m3

ind33 Indicador d''emissions de tones de CO2 per
consum d''energia de l'organització

22,06 tones Any anterior 19,11 tones

ind35 Indicador d'emissions de tones de CO2 per cada
1000 € d'ingressos

0 tones Any anterior 0 tones
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ind62 Contracteu tot el servei elèctric amb empreses proveïdores que
generen el 100% de la seva energia elèctrica a fonts
renovables certificades amb garantia d'origen?

- Sí

- En contractem una part, no tota.

- No

N/D Any anterior N/D

Consum de paper (en oficines)

q4303 Consum anual de paper -número de paquets de
500 fulls DIN A4-

582 din A4

ind63 Utilitzeu paper reciclat i/o amb certificació d'explotació
forestal sostenible de manera regular i majoritària?

Any anterior

ind36 Indicador de kilograms de paper consumit per
persona treballadora

9,93 kg/any Any anterior 12,45 kg/any

Prevenció i recollida selectiva de residus

q4404 Si feu un control anual dels residus generats:
Rebuig -en kg/any-

N/D

q4405 Si feu un control anual dels residus generats:
Recollida selectiva -en kg/any-

N/D

ind65 Disposeu de pràctiques formals de prevenció de residus?

Any anterior

ind66 Disposeu de pràctiques formals de gestió de residus, tant
generals com especials?

Any anterior

ind37 Indicador de residus i recollida selectiva
generats en oficines per persona treballadora

0 kg/any Any anterior 0 kg/any
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Política ambiental

ind59 Disposeu d'una política, pla d'acció o sistema de gestió
ambiental?

Any anterior

ind106 Es porta un control intern de les emissions de CO2?

Any anterior

Altres consums (productes amb garantia d'origen sostenible)

ind68 Utilitzeu material d'oficina amb certificació de producció
sostenible de manera regular i majoritària?

Any anterior

ind69 A l'hora d'adquirir un producte, es contemplen criteris de
consum responsable?

Any anterior

ind67 A l'hora d'organitzar esdeveniments, teniu en compte criteris
ambientals en la seva organització?

Any anterior

Mobilitat

ind102 Incorporeu, oferiu o faciliteu alguna alternativa/ajuda en allò
relacionat amb el transport?

Any anterior
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Compromís social i cooperació

q50A Quin és el vostre compromís social i comunitari i quines són les accions més destacades del darrer exercici?

La mateixa activitat de Fundació Intermedia implica un treball molt proper i coordinat amb els recursos i entitats socials i comunitàries
de diferent caire: salut, serveis socials, oficines de treball,  entitats socials de l’entorn, etc. Aquesta coordinació es porta a terme
mitjançant aliances per a la creació de projectes, derivació de persones participants, anàlisi conjunta de casos, recerca de recursos per
les persones...
L’any 2019 hem estat presents a 24 comarques de Catalunya i Illes Balears i en cada territori s’hi ha establert relacions estables i fluides
amb l’entorn.

q50C Anomeneu els vostres proveïdors de productes i serveis que pertanyen al mercat social de la XES i altres xarxes de
REAS. Indiqueu el nom complet de l'organizació, no l'acrònim.

ARÇ COOPERATIVA, SUARA COOPERATIVA, SEPRA, FEMAREC, SURT FUNDACIÓ DE DONES, LLEIALTAT SANTSENCA, COOP57

Participació en xarxes i moviments socials

q50B Nombra les xarxes i iniciatives de transformació social estables en les que participa l'entitat de manera efectiva
(indicar el nom complet de la xarxa, no l'acrònim)

Fundació Intermedia forma part de la Junta directiva de la Federació d'entitats d'acció social (ECAS) que treballen de manera prioritària
amb persones en situació o risc d'exclusió social per a la transformació i justícia.
Participació a La Comissió d’inserció laboral d’ECAS Tarragona i Girona.
Xarxa de Joves de Barcelona.
Comissió de Benestar del Consell Comarcal de L'Alt Empordà
Ateneu Cooperatiu Camp de Tarragona
Taula d'Ocupació de Badalona Sud

Aportacions econòmiques solidàries

q5203 Import total anual de recursos obtinguts d'entitats
de finançament ètic i solidari en el darrer exercici
-en €-

300.000 €

q5204 Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en
entitats de finançament ètic i solidari -en €-

0 €

q5207 Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en
cooperatives de crèdit no incloses en la categoria
d'entitats de finances ètiques -en € -

0 €

ind53 Indicador de % de recursos econòmics obtinguts en entitats de
finançament ètic sobre total d'estalvis en entitats financeres

51,3 %
45 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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ind71 Sou socis/es o opereu amb entitats de finances ètiques?

Any anterior

ind40 Indicador de % de recursos econòmics en finances ètiques i
solidàries sobre total d''estalvis en entitats financeres

0 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind255 % de flux de recursos en entitats de finances ètiques i
solidàries

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind263 Indicador de % de recursos econòmics dipositats en
cooperatives de crèdit sobre el total d'estalvis en entitats
financeres

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Mercat social i intercooperació

q5301 Nombre de proveïdors que pertanyen al mercat
social de la XES

7

q5302 Import total anual de les adquisicions de béns i
serveis a proveïdors del mercat social de la XES

126.882,81 €

q5303 Nombre de clients que pertanyen al mercat social
de la XES

0

q5304 Import total anual de les vendes de béns i serveis
a clients/usuaris del mercat social de la XES -en
€-

0 €

q5306 Import total de les adquisicions de béns i serveis
realitzades a entitats de l'economia social (que NO
pertanyen al Mercat social ni a la XES)

91.306,05 €

q5601 Import total anual de les adquisicions de béns i
serveis a empreses proveïdores de la vostra
localitat

342.427,23 €

q5602 Import total anual de les adquisicions de béns i
serveis a empreses proveïdores de la vostra
comarca

154.045,21 €

ind41 Indicador de % de proveïdors de mercat social de la XES

3,6 %
3,7 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind42 Indicador de % compres a proveïdors de mercat social de la
XES

10,8 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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ind44 Indicador de % de vendes a entitats de mercat social de la XES

0 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind254 % total de les compres de béns i serveis realitzades a entitats
del mercat social i a entitats de l'economia social i solidària

18,6 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind72 Indicador % total de les compres de béns i serveis realitzades a
entitats de l'economia social (que NO pertanyen al Mercat
social ni a la XES)

7,8 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind112 Indicador de % de compres a proveïdors de la comarca

13,1 %
2,5 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind43 Indicador de % de clients de mercat social de la XES

0 %
0 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind103 L'entitat coopera amb altres que proporcionen els mateixos
productes o serveis:

- Compartint local

- Compartint coneixement

- Compartint gestió

- Compartint projectes

- No coopera

100 % Any anterior 25%

ind111 Indicador de % de compres a proveïdors del municipi

29,2 %
26,4 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Política lingüística

ind73 Tots els documents d''ús intern s''escriuen, editen i/o
publiquen com a mínim en català?

Any anterior
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Aportació al procomú

ind74 Arran de la vostra activitat, ¿genereu algun tipus de bé, servei
o material que poseu a lliure disposició del comú i/o genereu
béns creatius o coneixement sota llicències lliures com
Creative Commons?

Any anterior

ind75 Indiqueu quin és el vostre compromís amb el programari lliure

- No s'utilitza programari lliure o només de forma puntual
i/o minoritària

-  S'utilitzen programes ofimàtics  de programari  lliure de
manera regular  i  majoritària

- A part dels programes ofimàtics, s'utilitzen programes
professionals de programari lliure (disseny gràfic, gestió
comptable...) de manera regular i majoritària

-  La  majoria  dels  sistemes  operatius  dels  ordinadors  de
l'organització  son  de  programari  lliure

0 % Any anterior 0%
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Qualitat del treball

q60A Quin és el vostre compromís quant a benestar dels i les treballadores i quines són les accions més destacades del
darrer exercici?

A Fundació Intermedia justament som experts en el desenvolupament, el talent, la vinculació i la gestió de les persones des del model de
competències. La gestió per competències és la base tant de la metodologia d’intervenció en programes com de la nostra relació amb les
persones que conformen els nostres equips de professionals.
Això ho fem a través d’un model basat en els valors de la Fundació:
-La proximitat. Essent propers a les realitats dels serveis i de les persones que hi treballen.
-La Participació. Garantint la participació de l’equip de treball cadascú des de les seves funcions, tasques i competències.
-La innovació. Incorporant una cultura innovadora a tota l’empresa que impregna la manera de treballar també amb les persones,
incorporant la flexibilitat i l’apoderament dels i de les professionals com una eina clau per provocar millores i canvis que ens permetin
donar una resposta més adequada a les persones que atenem.
-L’Equitat i coherència en la pràctica, promovent el desenvolupament professional.
-La flexibilitat i conciliació vida laboral i personal adaptant els llocs de feina a les necessitats de les persones dins dels requeriments dels
serveis que executem.
Les accions més destacades durant aquest 2019 han estat:
1. Disseny i implementació dels processos de gestió del talent pel que fa a:
-Selecció per competències, en els processos d’entrada a l’entitat assegurant la priorització del capital competencial de les persones per
sobre dels requisits  o d’altres,  en els darrers mesos de l’any aquests processos es van realitzar a través d’  INTERMEDIAJOB una
plataforma interna de selecció per competències, millorant així  la rapidesa i  efectivitat del procés de selecció per competències.
-Avaluació  per competències, que permet una avaluació compartida entre el/la professional i el seu/la seva referent i el disseny de plans
de carrera.
-Procés de formació intern basat en les necessitats identificades en els plans de carrera i en les necessitats identificades pels i les
professionals de la totalitat de l’entitat. En aquest sentit destaquem la formació en lideratge d’equips portada a terme per EADA que ens
ha permès constituir un espai de coordinacions que va iniciar-se a finals del 2019.
-Ampli i profund procés de consulta a treballadors/es a través de la realització d’una anàlisis DAFO i la posterior elaboració de propostes
que nodreixin els plans de gestió de l’entitat.
2.Estudi de clima laboral amb un 95% de participació i la posterior anàlisi compartida i creació de propostes de millora incorporades a
plans de gestió de l’entitat.

Salut laboral

q6301 Nombre d'hores anuals de baixa dones
homes
altres
TOTAL

788
70

0
858

ind46 Indicador d'absentisme per baixa laboral en
l'organització

5,88 Any anterior 44,22

ind45 Indicador d'absentisme per baixa laboral
disgregat per sexe

dones
homes

Any anterior Mitjana any anterior

6,3

3,33

49,1

5,54

N/D
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Estabilitat laboral

q6401 Nombre d''acomiadaments, baixes voluntàries i
jubilacions

dones
homes
altres
TOTAL

8
1
0
9

q6402 Nombre de contractes indefinits dones
homes
altres
TOTAL

66
9
0

75

q6403 Nombre de contractes temporals dones
homes
altres
TOTAL

121
23

0
144

q6404 Nombre de contractes en pràctiques (becaris,
pràctiques)

dones
homes
altres
TOTAL

5
2
0
7

ind51 Indicador de % de contractes en pràctiques respecte total
persones contractades per l'organització

3,1 %
2,1 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind47 Indicador de rotació de plantilla

6,2 %
13,8 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

ind49 Indicador de % de contractes indefinits respecte total persones
contractades per l'organització

33,2 %
29,8 %

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Creació d'ocupació

q6501 Nombre total de persones en plantilla (amb
contracte) durant l'exercici anterior

dones
homes
altres
TOTAL

161
30

0
191

q6502 Nombre total de persones en plantilla (amb
contracte) durant el present exercici

dones
homes
altres
TOTAL

192
34

0
226

ind52 Indicador de noves contractacions respecte
l'exercici anterior

35 Any anterior 12
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Cures i compensacions

ind80 Contempleu mesures que millorin els permisos establerts per
la llei en temes de conciliació de la vida familiar i laboral?

Any anterior

ind105 Genereu espais d’atenció emocional i cura a les persones
treballadores en relació a la seva situació a l’entorn laboral?

Any anterior

Prevenció de Riscos Laborals

ind76 Teniu implantat un sistema de Prevenció de Riscos Laborals?

Any anterior

ind265 Revisions periòdiques del sistema de PRL
- Mai

- Ocasionalment

- Sovint

N/D Any anterior N/D

Regulació de prestacions de treball

ind78 L'organització disposa d'un reglament o protocol intern que
contempli mesures de millora de les condicions laborals
establertes en el conveni d'aplicació?

Any anterior

Balanç Social 2020



Qüestionari de qualitat laboral

Qüestionari de qualitat laboral

Exigències psicològiques

q8201 Grau d''adequació del volum de feina a la jornada
laboral

6,74

q8203 Possibilitat de concentració que et permet el teu
entorn directe

7,27

q8202 Grau d''adequació de la feina que fas en relació als
teus coneixements base

8,24

Treball actiu i possibilitats de desenvolupament

q8301 Grau d''autonomia que tens per organitzar-te la
feina

8,76

q8303 Possibilitats que tens de participar en la marxa
general de l''organització

7,39

q8302 Oportunitats de formació i de creixement
professional que t''ofereix l''organització

8,08

Condicions de l'entorn

q8101 Condicions físiques del teu entorn laboral
(temperatura, llum, soroll, etc.)

7,08

q8103 Seguretat del teu entorn de treball respecte
situacions de risc no controlades

7,54

q8102 Qualitat i disponibilitat dels equips i eines per a
l''execució de la teva feina

7,95

Conciliació vida laboral i familiar

q8601 Si necessites canviar d''horari o treballar al teu
domicili, en quin grau l''organització ho permet

8,39 q8602 Nivell de conciliació entre la vida laboral i
personal que la teva feina et permet

8,17
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Compensacions

q8501 Valora el sou 6,95

q8503 Grau d''estabilitat que et dóna el teu lloc de feina 6,5

q8502 Grau de compliment de l''organització respecte el
pagament de les nòmines

9,61

Relacions socials i lideratge

q8401 Clima laboral (ambient general, relació amb
companys/es, etc.)

9

q8403 Grau de suport que reps dels teus companys i
companyes de feina

9,09

q8402 Formes de resolució de conflictes a l''organització
i qualitat de lideratge

8,35

Satisfacció global

q8801 Grau de satisfacció que et dóna la feina que fas 8,47 q8802 Valora finalment, el teu grau de satisfacció global
per ser membre de l''organització

8,45

Grau de coherència de l'organització amb els principis

q8701 De democràcia interna 7,99

q8703 De respecte pel medi ambient 7,4

q8702 D''igualtat 8,4

Salut laboral

q8803 Quantes vegades has anat a treballar tot i estar
malalt/a en el darrer any?

3,35
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