
BALANÇ SOCIAL DE LA FUNDACIÓ LA VALL 2018

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern.

Avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa que vol ser

socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la

qualitat laboral.

El balanç social té per objectiu obtenir una auto-avaluació periòdica que fomenti la millora continua del seu

funcionament intern i a més serveix per comunicar a la comunitat els valors de l’Organització.

1. Dades generals

1.1 informació qualitativa

La Fundació la Vall es dedica a donar assistència a l’àmbit de la gent gran, mitjançant els serveis de

Residencia Geriàtrica, Centre de Dia i Atenció a Domicili.

El nostre principal objectiu és afavorir les condicions de vida que ajudin a les persones d’avançada edat

a viure en plenitud i dinamisme comptant, sempre que sigui possible, amb la col·laboració activa de les

pròpies persones residents.

Les millores que hem dut a terme durant el darrer exercici i que ens fa sentir més orgullosos són:

- Elaboració del projecte per adequar un espai de la residencia que permeti donar, amb el màxim confort

possible una atenció integral a persones amb demència inicial, projecte que, a banda del seu aspecte

merament estructural, també contempla la formació del personal perquè adquireixi les tècniques

adients en que és basa conceptualment l’atenció centrada en la persona.

- Amb recursos propis hem endegat un nou projecte per ampliar la nostra cartera de serveis amb un

parell d’apartaments per a persones grans autònomes, que disposaran dels serveis associats

necessaris, que garantint la seva independència, els facilitarà un entorn segur i tutelat. Amb això es

posa un cop més de manifest el compromís social que té adquirit la Fundació amb La Vall per seguir

donant un ampli ventall de serveis assistencials especialitzats.

- Iniciar els treballs per la implantació de la nova web on poder penjar la informació necessària perquè

amb tota transparència se’ns conegui millor i estiguem més a l’abast de tota la ciutadania.

Ens caldria seguir marcant punts de millora amb:

- Impacte ambiental, on encara tenim recorregut en l’aposta per les energies renovables i tot allò que

beneficiï el medi ambient.

- Qualitat professional, on no podem deixar de créixer en professionalitat per assolir atencions

d’excel·lència en tots els serveis.

- Qualitat i benestar laboral, donant significat a la feina i dignificant-la amb retribucions justes i

millorables on tothom es pugui sentir implicat en l’Organització.

- Mantenir i millorar la democràcia interna, on tots es puguin sentir representats i escoltats.

- Conservar i/o millorar les instal·lacions i ajudes tècniques amb el compromís social de seguir invertint

per mantenir la Fundació al cap davant en noves tecnologies i equipaments a l’objecte d’assolir una

atenció integral d’excel·lència.



1.2 informació quantitativa

- Nombre de persones que representen a la Fundació com a membres del Patronat: 10

- Nombre de persones assalariades a l’any 2018: 47

- Nombre de persones voluntàries a l’any 2018: 3

- Nombre de persones en practiques de formació: 2 en practiques d’estudiant del mòdul d’atenció

sociosanitària i 1 d’estudiant de treball social

- Nombre de centres de treball: 1

- Nombres de serveis que oferim: 3

2. Dades econòmiques

2.1 informació qualitativa

Les fites més destacables en quant a funcionament econòmic durant l’exercici 2018 han estat:

La Fundació, com a entitat sense ànim de lucre que és, no té per objectiu l’obtenció de beneficis
econòmics, però sí que ha de vetllar per la seva sostenibilitat de la que en depèn per portar a terme, al
llarg dels anys, la finalitat fundacional per la que fou creada, que no és altra que posar els mitjans
materials i els recursos humans necessaris en benefici de les persones d’edat avançada per pal·liar les
seves necessitats de caràcter social i/o sanitari.

Davant de l’evolució negativa del compte de resultats de l’activitat assistencial en els darrers exercicis,
era imprescindible emprar mesures per revertir la situació, o bé augmentant els ingressos, aspecte
limitat per la política de tarifes de la plaça pública majoritària a la Residència, o bé controlant molt
acuradament la despesa sense que això comportés un deteriorament de la qualitat dels serveis.

En aquest sentit, és de destacar que tot el personal de la Fundació i el propi Patronat, al cap davant, està
treballant amb l’objectiu d’assolir aquest equilibri necessari entre el volum de la despesa ordinària i els
ingressos propis de l’activitat per mantenir amb solvència aquest projecte fruit de la voluntat dels
habitants de Sant Llorenç de Morunys, La Coma i La Pedra, i Guixers.

2.2 informació quantitativa

- Número total de llocs de treball equivalents a jornada complerta durant l’exercici: 32,73

- Sumatori del salari brut anual de totes les persones treballadores diferenciat per sexes:

DONES: 500.108,93 euros

HOMES: 73.985,84 euros

- Import total de despeses: 1.097.634,83 euros

- Import total de les adquisicions de bens i serveis: 275.649,88 euros

- Import total anual d’ingressos: 1.155.225,91 euros

- Import total de venda de bens i serveis: 1.062.719,97 euros

- Import total de les subvencions: 20.346,71 euros

- Import total de despeses en personal: 742.243,08 euros

- Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en entitats financeres: 383.276,13 euros

- Import total anual de recursos econòmics obtinguts d’entitats financeres: 4,93 euros d’interessos

- Nombre de proveïdors de la Fundació: 101



- Nombre de clients de la Fundació: 98

Residencia assistida concertada 52

Residencia assistida privada 19

Centre de dia privat 4

Atenció domiciliaria Consell Comarcal 10

Atenció domiciliaria privada 13

- La totalitat dels excedents es reinverteix en equipaments propis i nous projectes socials.

- Com tots els anys la Fundació ha fet l’auditoria comptable externa de l’exercici.

- La Fundació disposa dels estàndards de qualitat per la concertació de places públiques amb la Generalitat

de Catalunya.

- En el marc dels compromisos amb el medi ambient, l’Entitat està adherida al “projecte de programes

voluntaris de compensació d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle”.

3. Equitat i democràcia

3.1 informació qualitativa

Les practiques desplegades per la nostra Organització que més destaquen en l’àmbit de la democràcia

interna són:

- Reunions interdisciplinàries de l’equip on es valora l’opinió de tots els seus membres i es prenen les

decisions assistencials i de qualitat en consents amb tots els agents implicats.

- Equips de treball per estudis de diferents temes.

- Reunions del consell assessor per la elaboració i seguiment del programa anual d’actuació.

- Votacions per la designació dels representants del consell assessor.

- Transparència interna dels fluxos d’informació, amb reunions mensuals.

- La Fundació sempre ha vetllat i seguirà vetllant per la igualtat de gènere en temes salarials, presa de

decisions, representació interna, igualtat d’oportunitats per les persones de risc d’exclusió social i

equilibri de poder en l’estructura organitzativa.

3.2 informació quantitativa

Persones que varen participar en la elaboració del pla de gestió i pressupost anual: 3

Amadeu Cristià Cerezo (actual tresorer de la Fundació)

Susagna Ollé Sánchez Administrativa

Elvira Grifol Puig Directora

Persones que varen participar en l’aprovació del pla de gestió i pressupost anual: 8

Francesc Xavier Mas Pinto

Xavier Galindo Parres

Ramon Besora Canals

Josep Maria Solé Sanclimens

Amadeu Cristià Cerezo

Gerard Pujols Farràs

Joan Ruiz Solé

Ferran Soria Lopez-Peñalver

Com a mínim, trimestralment es facilita la informació detallada sobre les disposicions pressupostaries

que és analitzada per la Direcció i el Patronat de la Fundació.

Les retribucions salarials es corresponen a l’aplicació del conveni laboral en vigor.



Rotació de càrrecs de Patronat en els darrers quatre anys ( 2015 – 2018 ):

- BAIXES

Ramon Besora Canal

Antoni Bonet Trilla

Josep Casas Sala

Francesc Riu Canudas

Ricard Ustrell Domènech

- ALTES

Montserrat Cabra Tubau

Amadeu Cristià Cerezo

Gerard Pujols Farràs

Josefina Riu Farràs

Joan Ruiz Solé

Lluis Tollar Puig – representat per Xavier Galindo Parres que deixa el seu càrrec de vocal

Nombre total de persones treballadores que provenen de situació de risc d’exclusió social: 14

- Persones amb discapacitat psíquica 0

- Dones que han patit violència masclista 2

- Persones migrades 11

- Aturats de llaga durada de més de quaranta-cinc anys 1

- Joves ex tutelats 0

- Persones amb problemes de drogoaddicció 0

- Interns de centres penitenciaris, llibertat condicional o exreclusos 0

Nombre de persones que són extracomunitàries: 2

Nombre de persones treballadores que són racialitzades: 7

La nostre Organització afavoreix la vinculació laboral de persones racialitzades.

Persones que ocupen càrrecs de responsabilitat en la estructura laboral de la Fundació:

- DONES

Elvira Grifol Puig Directora

Susagna Ollé Sánchez Administrativa

- HOMES

Albert Zapata Poyatos Responsable Sanitari

Persones que ocupen el càrrec de Patrons:

- DONES

Montserrat Cabra Tubau

Josefina Riu Puig

Maria Queralt Sala Molas

- HOMES

Xavier Galindo Parres

Francesc Xavier Mas Pinto

Amadeu Cristià Cerezo

Gerard Pujol Farràs

Joan Ruiz Solé

Ferran Soria Lopez-Peñalver

Josep Maria Solé Sanclimens

Retribució més alta ( en preu brut per hora treballada ): 20,05 euros/hora

Retribució més baixa ( en preu brut per hora treballada ): 7,38 euros/hora



La Fundació utilitza un llenguatge no sexista i d’inclusió evitant en els seus documents, en la mesura del

possible, la utilització de termes que es refereixin explicita o implícitament a un únic sexe. Per exemple

en comptes d’escriure els nostres documents en genèric com “treballadors”, ho fem amb “persones

treballadores”, i/o “plantilla” i/o “personal”, i/o “treballadors i treballadores”

4. Medi ambient

4.1 informació qualitativa

Les practiques desplegades per la nostre Entitat que més destaquen en el camp ambiental són:

- La substitució del consum de gasoil i/o pellet per la calefacció, al tipus energètic d’aerotèrmia.

- La gestió informàtica de les temperatures dels espais.

- La substitució de consum de gasoil per l’aigua calenta, passant a gas natural.

- Reciclatge de residus.

- Reciclatge d’olis de cuina.

- Gestió del consum d’aigua per regar el jardí mitjançant el sistema de gota a gota i l’enjardinament amb

plantes sostenibles que necessiten poc reg.

- Progressivament es va canviant la il·luminació antiga per nous elements de baix consum.

- Compromís per part de la Fundació d’apostar per energies renovables, per evitar la emissió de CO2.

4.2 informació quantitativa

Malgrat que l’Organització no disposa d’un pla d’acció o sistema de gestió ambiental, ni de registres on

s’especifiquin les inversions fetes i els estalvis generats en emissions de CO2, les seves actuacions sempre

tenen molt en compte el respecte al medi ambient potenciant l’estalvi i la eficiència energètica.

Consum anual d’electricitat en Kwh: 175.782 Kwh

Consum anual de gas en Kwh: 74.608 Kwh

Practiques i procediments per l’estalvi i eficiència en el consum d’aigua:

- La utilització de termòstats per graduar la temperatura de l’aigua.

- La supervisió de les cisternes per descobrir possibles pèrdues.

- Conscienciar al personal per no malbaratar l’aigua a l’hora de dutxes i higienes.

- No fer servir el WC com una paperera.

- Posar aixetes amb sensor de moviment.

Consum anual d’aigua en m3: 2.911 m3

Origen de l’energia rebuda i l’impacte ambiental associat:

- Les fonts energètiques actuals són: electricitat i gas, totes elles subministrades per companyies

homologades oficialment.

Pràctiques de l’Entitat en prevenció de residus :

- Paper: imprimir a doble cara, reutilitzar el paper imprès a una cara i la reducció de circulars amb paper.

- Envasos: compra de productes de neteja en envasos grans, consum d’aigua de l’aixeta, us de gots i

tasses personalitzats, festes sostenibles utilitzant elements i productes que no siguin d’un sol ús.

- Prevenció de malbaratament alimentari.

- Recollida de roba per entitats com carites, que ho venen de segona mà.

- Foment del bon ús i reparació del mobiliari.

- Reutilització de material per activitats.



Les practiques de gestió de residus de la Fundació:

- Es fa la recollida selectiva de residus generals (paper i cartró, envasos de plàstic i metàl·lics, vidre,

matèria orgànica i resta), de residus especials (tots aquells que poden ser derivats a la deixalleria

municipal) i de residus tòxics o sanitaris que són gestionats per empreses especialitzades.

- Es disposa dels pertinents registres en referència als residus gestionats per empreses especialitzades,

però no es quantifica el volum en el cas dels residus urbans.

- A l’hora d’organitzar algun esdeveniment es tenen molt en compte criteris ambientals, com podrien

ser el reciclatge, la gestió dels residus i altres.

5. Compromís social

5.1 informació qualitativa

La Fundació està plenament enfocada en el compromís social de donar atenció integral a persones grans,

desplegant diferents serveis com: Residencia Assistida, Centre de Dia, Atenció Domiciliaria, i en un futur

proper, Apartaments amb Serveis per a persones no depenents.

A més la Fundació participa de manera efectiva en xarxes de col·laboració social com:

- Col·laborar amb el Consell Comarcal del Solsonès donant el servei d’Atenció a la Llar a persones

dependents, (xec servei).

- Col·laborar amb la Creu Roja.

- Col·laborar amb les escoles i centres formatius de la comarca per projectes educatius inter

generacionals.

- Col·laborar amb l’entitat de caràcter social Volem Feina del Solsonès.

- La cessió d’uns espais per la Sala de Vetlla de la Vall de Lord.

- La cessió d’uns terrenys de la Fundació pel Grup de Bitlles Catalanes del municipi.

- La cessió de diferents espais per us de la Parròquia i Carites mentre no puguin disposar d’altres més

adients.

- L’organització d’activitats per recaptar donacions per la Marató de TV3.

- Promoure programes de promoció del voluntariat.

- La participació com a membre actiu de les associacions FEATE i ACRA.

5.2 informació quantitativa

Els excedents econòmics dedicats a projectes socials i/o aportacions comunitàries:

- Tots els excedents econòmics de la Fundació es destinen a projectes propis.

- La distància dificulta fer operacions amb entitats financeres considerades ètiques, essent aquesta la

principal raó per la que la nostra tresoreria està dipositada majoritàriament a l’única entitat que té

oficina oberta en el municipi.

- A excepció de Volem Feina del Solsonès, no tenim proveïdors que pertanyen al mercat social ja que no

se’n troben en el nostre entorn immediat.

- Tots els documents d’us intern s’escriuen, editen i/o publiquen en català.

Import total de les adquisicions de bens i serveis a empreses proveïdores de la localitat:

139.670,34 euros

Import total de les adquisicions de bens i serveis a empreses proveïdores de la comarca:

11.483,98 euros



6. Qualitat del treball

6.1 informació qualitativa

La nostre Organització esta molt compromesa en el benestar de les persones treballadores i les

practiques desplegades en la seva millora són:

- Programa de formació consensuat pels propis treballadors i treballadores.

- Reunions mensuals.

- Suport del servei de psicologia.

- Suport del servei de fisioteràpia.

- Suport del servei mèdic.

- Formació en riscos laborals.

- Apoderament per desenvolupar i gestionar programes, projectes, festes i celebracions.

- Potenciar millores de remuneració econòmica, per objectius.

- Programes de reconeixement professional.

- Facilitar la conciliació familiar mitjançant canvis de torn i/o de períodes de vacances.

6.2 informació quantitativa

Es disposa d’un sistema de prevenció de riscos laborals d’acord amb la legislació vigent en matèria de

seguretat laboral.

L’Entitat porta a terme practiques per la promoció de la salut als centres de treball:

- Preventives, capacitant a les persones per evitar els problemes de salut, mitjançant el mateix control

de les situacions de risc, o bé evitant possibles conseqüències mitjançant la informació i la formació

sobre els riscos al lloc de treball.

- De promoció de la salut pròpiament, capacitant al personal perquè puguin adoptar estils de vida més

saludables, mitjançant la difusió de bons hàbits en relació a la dieta i a l’activitat física o el consum de

tabac, alcohol i altres drogues.

Nombre d’hores anuals de baixa: 5.987 hores de baixa d’un total de 58.648 hores contractades.

Nombre d’acomiadaments, baixes voluntàries i jubilacions: 4 baixes voluntàries.

Nombre de contractes indefinits: 33

Nombre de contractes temporals: 14

Nombre de contractes en practiques: 0

Nombre total de persones en plantilla durant l’any 2017: 41 dones i 7 homes.

Nombre total de persones en plantilla durant l’any 2018: 41 dones i 6 homes.

El centre disposa d’un protocol intern on es contemplen mesures de millora de les condicions laborals

establertes en el conveni d’aplicació.

Les mesures que s’apliquen per fomentar la formació són:

- S’inclouen hores de formació a l’horari laboral i s’adapten els horaris per facilitar-la.

- S’ajuda a cobrir el cost de la formació especialitzada.

- Es contemplen mesures de flexibilitat horària per poder conciliar la vida familiar i la laboral.

- Es generem espais d’atenció emocional i cura a les persones treballadores en relació a la seva situació

a l’entorn laboral.


