VAE – Voluntaris en Assessoria Empresarial
Informe de Gestió 2016
Compromís
El compromís de l’actual Junta Directiva va ser des del primer moment recollir
les inquietuds i opinions dels socis. És per això que vàrem llançar una primera
enquesta, de la que un cop convenientment tabulada se’n van extreure les
conclusions que van dur al pla d’accions que ja en el mateix any 2016 es van
començar a implementar, tot i que és al 2017 que ja han pres la inèrcia de
continuïtat necessària.
Aquest Pla inclou tant activitats dirigides cap l’exterior com a l’interior (els socis)
de l’entitat.
Implantació
Al llarg de l’any s’han consolidat les activitats de VAE en seus fixes a Sabadell
al Vallès Occidental i a Cunit al Baix Penedès, gràcies als convenis de
col·laboració amb les àrees de promoció econòmica dels respectius
ajuntaments. També hem iniciat activitats a Esplugues i a l’Hospitalet de
Llobregat.
Cal destacar de cara a possible activitats de futur a la demarcació de
Barcelona, la presentació de quatre projectes per ser inclosos al programa
“Recull” de la Diputació de Barcelona. Si algun d’aquests projectes és acceptat,
el ajuntaments que hi puguin estar interessats en implantar-lo son
subvencionats directament per la Diputació.
Àrea Assessories
Pel que fa l’any 2016 s’ha confirmat la tendència a un descens de la quantitat
d’assessories i al mateix temps de la mes gran dimensió de les que estem fent.
Efectivament, si be notem una disminució en el nombre d’assessorats estem
augmentant sensiblement les sessions. Hem obert 172 noves assessories, però
hem registrat 510 sessions. Els projectes empresarials son ara de major
transcendència, viabilitat i pervivència en el temps.
L’evolució del escenari emprenedor, paral·lel a la d’una certa recuperació de
l’entorn econòmic, ha propiciat una dràstica baixada de “l’emprenedoria de
necessitat”, així com del “retorn productiu” d’immigrants a llurs països d’origen.
Aquests eren precisament fins ara els “targets” majoritaris de la nostra activitat
en els darrers anys. En aquest moment estem en un moment d’emprenedoria
“d’oportunitat” o “vocacional”, els assessorats tenen les idees mes clares i fins i
tot pot ser amb mes nivell.
Al mateix temps en l’ecosistema emprenedor creix la “inflació”. Tothom
assessora, la competència es cada cop mes important. Entitats de tot tipus:
administracions estatals, nacionals, locals; patronals, sindicats; universitats,
escoles de negocis; organitzacions professionalitzades; altruistes ... etc. El
pastís es redueix i som mes a repartir.
L'ecosistema que hi ha ara no té res a veure amb el de fa ben pocs anys
Per un costat el sistema bascula des dels conceptes “empresa / emprenedor”
cap a conceptes mes socials: “economia social, solidària”.
Per l’altre l'explosió emprenedora del sector tecnològic (sobre tot a Barcelona)
ha estat tan evident que avui la ciutat és reconeguda a tot el món com el
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principal pol de creació d'empreses del sud d'Europa i un dels més actius al
continent. L'explosió emprenedora dels darrers anys no només es mesura per
la quantitat i la qualitat de les start-up que en sorgeixen. També de les
infraestructures que alimenten i es nodreixen d'aquests projectes. Fins ara la
majoria dels programes i serveis de suport a l'emprenedoria sorgien del sector
públic, però avui aquest ecosistema el forma en gran mesura la iniciativa
privada.
Àrea Formació
La formació de VAE es continua vehiculant a través d’altres entitats. És així que
quantitativament el gruix dels cursos s’està actualment donant als professors
d’emprenedoria de Formació Professional del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. Al 2016 i d’acord amb el Departament hem adaptat
els tallers que fins ara veníem donant a aquest col·lectiu a un nou format
perquè el curs els hi pugui comptar en el currículum.
Hem continuat amb els mòduls d’iniciació a l’emprenedoria per a immigrants,
tant pels que arriben com pels que decideixen retornar al seu país d’origen amb
intenció de establir-hi un negoci. Cal destacar en aquest sentit els acords amb
els Consolats Generals de l’Equador i el Perú a Barcelona.
Tant mateix, col·laborem en el foment de l’autoocupació com alternativa amb
entitats com Creu Roja, Espai Juvenil Les Basses ... etc.
Tot això ha representat en el 2016, 45 sessions formatives que hem impartit a
180 persones per a 17 entitats diferents.
Àrea Corporativa
Reunions i Trobades institucionals: El canviant escenari al que abans fèiem
referència, juntament amb l’entrada al 2016 de la nova Junta Directiva ha fet
necessària una important ronda de contactes, trobades i reunions per tal de
presentar-nos a les institucions clau per la nostra activitat.
- Trobada a Girona amb Carles Puigdemont President de la Generalitat
de Catalunya
- Trobada a Sabadell amb Oriol Junqueras Vicepresident de la
Generalitat de Catalunya
- Reunió amb Pilar Díaz Romero, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat
- Reunió amb Montserrat Carreras, alcaldessa de Cunit i posterior
presentació del conveni de VAE “Sinèrgia” amb l’Ajuntament de Cunit
- Reunió amb Eduard Navarro Regidor de Treball i Empresa de
l’Ajuntament de Sabadell
- Reunió amb Marisol Martínez Torres, regidora de Comerç, Consum i
Turisme de l’Ajuntament de Sabadell
- Reunió amb Jordi Via, Comissionat Especial d’Economia Social i
Solidària i Cooperatives de l’Ajuntament de Barcelona.
- Reunió amb M. Angeles Sariñena, Regidora de Comerç de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
- Reunió amb Àrea de Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat
- Reunió amb Pere Condom, Director de Catalunya Emprèn. Generalitat de
Catalunya
- Reunió amb Juan Longay, Cap de Servei Catalunya Emprèn
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- Reunió Montserrat Poch. Cap de Servei. Consolida’t. Dep Treball Afers Socials
i Famílies. Generalitat de Catalunya
- Reunió amb Josep Vidal. Director General, Ec Social, 3er Sector, Cooperatives
i Autoempresa. Generalitat de Catalunya
- Reunió amb Francesc González i Núria Fontcuberta. Direcció Gral. Ec Social,
Cooperativa i Treball Autònom. Generalitat de Catalunya
- Reunió amb Jordi Virgili i Àngel Miret coordinador del Comitè Operatiu
d’ajut als refugiats. Generalitat de Catalunya.
- Reunions amb M. Eugènia Vélez, Consol de l’Equador a Barcelona
- Reunió amb Franca Deza, Cònsol General del Perú i Degana del Cos Consolar
acreditat a Barcelona
- Reunió amb Esther Riambau de la Fundació Bosch i Gimpera.
- Reunió amb Aida Bravo de Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de
l’Universitat de Barcelona
- Reunió amb Nacho Sequeira de Fundació Èxit
- Reunió amb Ludovic Nau de Servei Solidari.
- Reunió amb Luis Castells, President de C100
- Reunió amb Alexandre González, President de la Cambra d’Emprenedors i
Empresaris
- Reunió amb Carme Basté Pascual, ViceDegana de Blanquerna Facultat de
Comunicació i Relacions Internacionals. Universitat Ramon Llull.
- Reunió amb Montserrat Cabré Pera, de Fundació Bancària La Caixa.
- Reunió amb Anton Gasol Magriñà, President de l’Associació de Personal de la
Caixa.
- Reunions amb Carme Sànchez de Barcelona Activa.
- Reunió amb Olaya Martínez de Barcelona Activa (OAE)
- Reunió amb Jaume Baró de Barcelona Activa
- Reunió amb Xavier Dummont de Barcelona Activa
- Reunió amb Lorenzo di Pietro, de Barcelona Activa.
Val a dir que per la gran majoria d’aquestes entitats, VAE ja era ben coneguda i
reconeguda. Creiem però que el contacte de continuïtat és institucionalment important.
Signatura de Convenis: Al 2016 hem signat els següents acords:
- Signatura renovació del conveni amb l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat amb l’alcaldessa Pilar Díaz Romero.
- Signatura conveni amb l’Ajuntament de Cunit amb l’alcaldessa
Montserrat Carreras.
- Signatura del conveni de col·laboració amb l’Associació de Personal de
la Caixa, amb Anton Gasol, President
- Integració de VAE a la Comissió de seguiment del Desenvolupament
del Pla Estratègic de 9 Barris.
- Integració de VAE com assessors a la Xarxa d’Inserció Socio-laboral
de 9 barris.
Events externs:
- Presentació de 4 Projectes sobre Economia i Comerç al programa
“Recull” de la Diputació de Barcelona
- Assistència a Jornada “Emprenedoria: el repte de construir les
empreses del futur” de Catalunya Emprèn. Generalitat de Catalunya
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- Assistència a la presentació del “Programa de foment de
l’Emprenedoria” Catalunya Emprèn. Generalitat de Catalunya
- Presència activa de VAE al Biz Barcelona
- Presentació institucional de VAE a les entitats de la Federació Catalana
del Voluntariat
- Assistència a Girona a l’acte oficial de la Fundació Princesa de Girona
- Organització Conjunta amb CatNova de la Jornada “Ocupació i
Empresa”
- Organització conjunta amb CatNova de la Jornada “Emprenc Emprens”
Àrea de Socis -Events interns- :
- Acte de comiat per jubilació d’Anna Àlvarez administrativa de VAE
durant 10 anys
- Decés de l’expresident de VAE Josep Buisán Zaragoza.
- Celebració Assemblea General Ordinària de Socis (Abril)
- Celebració Assemblea General Extraordinària de Socis (Octubre)
- Conferència sobre "El factor humà, el gran oblidat" per J. Ll. Navas,
responsable de l’área de Socis a VAE
- Celebració del dinar de Nadal dels socis i col·laboradors de VAE
Comunicació
Hem tingut cobertura mediàtica al voltant de la implantació de VAE a les noves
seus, com és el cas de Cunit al Baix Penedès.
S’han publicat articles de la nostra activitat a la premsa provincial i local com:
- “El Diari de Tarragona” (6.07.2016)
- “El 3 de vuit” (29.07.2016)
- “Entrevista Ràdio local”
Ha estat important, fruit de l’acord signat amb l’Associació de Personal de la
Caixa, la publicació d’un article VAE a seva la revista “la Soci” (Num 542.
Novembre 2016)
Al 2016 hem centrat l’estratègia de comunicació a consolidar-nos fortament a
les Xarxes Socials de forma que estem presents a puntual informació de la
nostra activitat a :
- Facebook
- Twitter
- Google+
- Instagram
- LinkedIn
Tancament econòmic exercici 2016
En el 2016, VAE ha captat 9.850€ en subvencions publiques, xifra que
representa un 39% dels ingressos totals de l’entitat. S’ha rebaixat la
dependència de les subvencions respecte a l’any anterior que estava en el
47%.
Les subvencions però s’han vist reduïdes en un 24% respecte al pressupostat,
degut a la pèrdua d’una d’elles per defectes de forma en la tramitació. Confiem
en poder-la recuperar en l’exercici 2017.
La facturació de serveis (a institucions, que no a particulars i beneficiaris finals)
ha estat de 12.974€ lleugerament (+4%) per sobre del previst. Hem rebut
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2.515,70 € en concepte de donatius. Tot això ens dona un total d’ingressos de
25.339 € en el 2016
Pel que fa a les despeses, hem continuat la política de contenció, accentuada
en raó dels motius explicats anteriorment, de forma que els 33.942 € del 2015,
han quedat en 31.731,60 € en el 2016. Tot i un petit repunt en despeses de
personal contractat (substitució per jubilació i conseqüent període de
solapament a l’àrea d’administració), la reducció ha estat especialment
important en els capítols de “despeses de representació” i “comunicació” en
que pràcticament no hi ha hagut despesa en comparació amb el previst.
Malgrat l’esforç, no s’han pogut evitar unes pèrdues desprès d’amortitzacions
de 6.391,6 € . La situació, tot i l’impacte negatiu, no és però alarmant, gràcies
als superàvits d’exercicis anteriors, però sí que és preocupant en la mida que,
si no hi ha noves fonts i un increment dels ingressos, es produeix un
desequilibri crònic, tenint a més en compte la dificultat o mes ben dit la
impossibilitat de reduir encara mes les despeses estructurals sense que afecti a
la capacitat d’actuació.
La situació patrimonial queda actualment amb uns fons propis de 28,716 €, que
estan en situació de màxima disponibilitat.
Barcelona, Juny de 2017
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