
MEMÒRIA 2019

SOMIEM EN GRAN 
PER FER PETITES 
LES DESIGUALTATS



2



ÍNDEX

1. PRESENTACIÓ D’ISOM

Carta de la presidenta   

Missió, visió i valors

2. LA COOPERATIVA ISOM

Qui som 

Organigrama 

Òrgans de govern 

Trets característics de la gestió 

Fent xarxa 

Les persones

3. SERVEIS d’ISOM

Àrea de Protecció 

Àrea de Seguiment 

Àrea de Prevenció

4. XIFRES ECONÒMIQUES

Sostenibilitat econòmica 

Informe auditoria comptes anuals

4

5

7

8

9

10

11

13

14

15

16

18

19

20

22

23

24



4

PRESENTACIÓ d’ISOM1



5

CARTA DE LA PRESIDENTA

Aquest és el balanç de l’últim any de l’activitat d’ISOM, amb els principals resultats de les 
diferents àrees d’activitat.

Com sempre ha estat un any de dedicació, treball i il·lusió, orientats a millorar la situació 
de les persones més desafavorides i vulnerables.

Hem seguit impulsant aquelles accions socials i educatives que apoderen a les persones en 
el seu propi procés vital, per assolir una veritable atenció centrada en la persona.

L’any 2019 ha estat un any de consolidació del creixement de la cooperativa convençuts 
que les respostes particulars que donem a les persones ateses generen noves oportunitats i 
construeixen vides millors.

Agrair als equips professionals, als que ja formaven part d’ISOM i encara continuen amb 
nosaltres i gràcies també als que han arribat de nou i que encara a dia d’avui ens acompanyen 
i que han ajudat a assolir els reptes d’enguany. Tanmateix, destacar l’esforç dels  equips 
orientats al treball amb els joves tutelats i ex-tutelats ja que han sostingut l’ampliació de la 
cartera de serveis en aquest àmbit. I han assolit  un considerable èxit relatiu als  processos 
d’autonomia i emancipació.

Hem millorat també els processos de participació i hem fet aliances que complementen les 
nostres intervencions i reforcen la nostra professionalitat. 

Marta García 
Presidenta Consell Rector ISOM 
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

LA NOSTRA MISSIÓ 

ISOM vol atendre a les persones, especialment 
als infants, adolescents i les seves famílies, 
per millorar i promoure la seva autonomia, 
capacitats i qualitat de vida, mitjançant 
projectes d’acció social especialitzada, 
amb una atenció relacional de proximitat 
i individualitzada, coherent amb la seva 
responsabilitat social. 

LA NOSTRA VISIÓ 

Entitat d’Atenció Especialitzada coneguda 
i reconeguda, que col·labora amb 
l’adminis¬tració i la iniciativa privada per 
impulsar projectes innovadors i de qualitat, 
d’atenció a les persones, en diversos àmbits, 
des d’una òptica NO lucrativa.

ELS NOSTRES VALORS 

Coherència 

Amb la història comuna, els valors democràtics, 
la trajectòria professional i els esforços realitzats 
per construir una entitat que canalitzi l’anhel 
compartit de col·laborar a construir un món 
millor. 

Compromís 

Amb el transparent desenvolupament d’uns 
projectes no lucratius sostenibles en harmonia 
entre les dimensions econòmica, ambiental i 
social. 

Competència 

ens esforcem per un treball eficaç i eficient, que 
amb professionalitat i rigor posa als usuaris per 
davant de tot, 
enfocant la seva atenció individualitzada amb 
prioritat i proximitat. 

Col·laboració 

Convençuts que no podem abastar les solucions 
tot sols, treballem per establir xarxes i aliances 
amb altres entitats del tercer sector, les 
administracions i la iniciativa privada. 

Comunicació 

Generant un espai d’escolta i diàleg que permeti 
el desenvolupament. 
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QUI SOM

ISOM és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que atén a infants i joves en situació 
de risc d’exclusió social. La nostra tasca parteix d’un enfocament integrador, amb una metodologia 
activa i participativa. Estem centrats en les persones, en les seves realitats individuals, grupals i 
familiars. 

Les nostres actuacions s’integren en el medi i la comunitat a la qual pertanyen fent los protagonistes 
del seu propi procés d’aprenentatge.

ISOM SCCL actualment desenvolupa la seva activitat a Catalunya, i més concretament a Barcelona, 
la seva àrea metropolitana i Lleida. Des dels seus inicis, ISOM SCCL va apostar pel treball en el 
camp de l’educació i la infància. La seva constitució l’any 1999, respon a la voluntat de continuar 
treballant de manera especialitzada amb infants, adolescents i joves i les seves famílies, en situació 
de vulnerabilitat i risc social. 

Formada per un grup de professionals amb llarga trajectòria al tercer sector, i per tant amb una 
llarga experiència i compromís en el treball educatiu de qualitat i de confiança, el nostre objectiu de 
contribuir de manera eficaç a millorar la qualitat de vida de les persones i entorns en els que està 
present, ens porta a continuar el camí que ja fa temps vam iniciar amb il·lusió i amb l’afany de donar 
respostes a necessitats socials, compartir coneixements i cercar nous reptes pel futur. 

Lideratge capaç i 
orientador.

Procediments 
orientats a 

l’eficiència i a 
l’eficàcia.

Processos de decisió 
clars i coherents 

amb la missió, visió i 
valors.

Cultura orientada 
als resultats, a 

l’aprenentatge i a la 
millora continua.

Equip de persones 
amb talent, capacitat 

i compromís.
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ORGANIGRAMA DE L’ORGANITZACIÓ

Direcció

Administració

Àrea Tècnica

Compres, Sistemes 
informació i Manteniment

RRHH

Comunicació i 
Captació de fons

I+D

Projectes

Qualitat, Ètica 
i RSC

Àrea 
Clínica

Fundació 
SUMMAE

Programa 
de suport 

postinstitucional

PILSPisos 
assistits

SAEJ

CRAE Centres de 
primera 

acollida DAR

Intervenció 
socioeducativa i 
altres projectes 
i programes de 

caràcter preventiu

Projectes i 
programes per a 
joves tutelats i 

extutelats

Àmbit 
de Protecció

Àmbit 
de Prevenció 

Àmbit 
de Seguiment

Finances i 
Comptabilitat
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ÒRGANS DE GOVERN

Assemblea

Mitjançant aquest òrgan es garanteix que les persones sòcies estiguin degudament informades sobre el 
funcionament de la cooperativa i els seus comptes i hi participin democràticament. L’assemblea general 
d’ISOM pot debatre i decidir sobre qualsevol matèria de lo cooperativa que no hagi estat atribuïda 
expressament a un altre òrgan social i per tant contempla tots els apartats recollits a l’article 29 de la 
Llei 18/2002, de 5 de juliol de cooperatives. 

Consell rector

Aquest és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa, té competència per l’establiment de les 
directrius generals d’actuació de l’entitat, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea. Així 
mateix pot portar a terme la resta d’actes que li atribueix la Llei 18/2002, els reglaments i els estatuts 
socials. Es reuneix un cop al mes segons convocatòria de la presidenta. 

Són membres del Consell Rector: 

Junta directiva 

Òrgan que es fa càrrec de la organització i gestió ordinària de la cooperativa seguint les directrius del 
Consell Rector, donant compliment al Pla Estratègic i elaborat per l’entitat a partir de l’aplicació i 
renovació del Pla de treball. 

ÀREA DE RRHH

Jordi Pros

PRESIDENTA

Marta García

ÀREA TÈCNICA

Marta García

DIRECCIÓ

Jordi Pros

SECRETARI

Jordi Pros

ÀREA FINANCERA

David Pros

ÀREA DE 
COMUNICACIÓ I 

CAPTACIÓ DE FONS

Roger Segura

VOCAL 

David Pros
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TRETS CARACTERÍSTICS DE LA GESTIÓ 

Les persones per davant del 
capital: Gestió democràtica i 
cooperativa. 

Les persones són el valor més 
preuat de la nostra organització. 
Es fa imprescindible la seva 
participació, permetent-nos 
fomentar el treball en equip. 
Volem apropar un model de 
treball basat en els valors d’au-
toajuda, auto responsabilitat, 
democràcia, igualtat, equitat i 
solidaritat.  

Per això tots els beneficis es 
reinverteixen en la millora de la 
prestació dels nostres serveis. 
Aquests valors conformen la 
nostra política de responsabilitat 
social. 

Compromís amb l’entorn 

Vetllem pel compromís econò-
mic, mediambiental i social. 
Volem que la nostra acció em-
presarial tingui un efecte trans-
formador. En tots els serveis de 
l’entitat s’han realitzat accions 
encaminades a la millora de 
l’entorn d’acord amb la regla de 
les tres R, reciclar, reutilitzar i 
reduir. 

Sensibles amb les qüestions de 
gènere 

A ISOM les dones i els homes 
tenen les mateixes oportunitats 
per a accedir a un lloc de treball 
i a ser remunerades en con-
seqüència del mateix.  

Des de l’any 2014 comptem 
amb un Pla d’igualtat que hem 
anat desenvolupant any rere any. 

La gestió de la qualitat 

Des del 2010 ISOM està 
certificada en la norma ISO 
9001:2015. 

Treballem per garantir i aplicar 
sistemes de qualitat a tots els 
processos de l’organització i els 
serveis amb la participació de 
totes les persones implicades 
en els mateixos. 

Arrelament al territori i 
participació en la comunitat 

Treballem estretament amb les 
diferents entitats i recursos 
situats als barris on es troben 
ubicats els nostres equipaments, 
ja siguin aquests formatius, 
laborals, de salut, esportius i/o 
lúdics.  

Sense la col·laboració i el treball 
entre tots els recursos amb els 
que ens relacionem, es fa im-
pensable aspirar a donar respos-
tes que tinguin impacte social. 

Compromís amb l’ètica 

Formem part del grup d’EREs 
(espais de reflexió ètica)  que 
estan reconeguts pel Departa-
ment de Treball,  Afers Socials 
i Famílies.  El nostre espai de 
reflexió ètica en la intervenció 
social en la infància i l’adoles-
cència està en funcionament  
des de l’any 2010. 

Durant el 2018 hem seguit 
participant en el Comitè d’Ètica 
de Serveis Socials de Catalunya, 
com a vocals. 
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FENT XARXA 

ISOM ha mantingut la seva presència en les diferents plataformes del tercer Sector amb les que 
col·laborem activament fent xarxa per tal d’incidir positivament en el nostre entorn. 

Participació en plataformes de Segon Nivell: 

Participació en plataformes de Tercer Nivell:

Altres sinergies i col·laboracions:

Som membres i 
participem a les 
comissions de treball 
de Centres Oberts, 
Joves Migrats i 
CRAES.

ISOM pertany a la 
Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya 
des del 2009, amb la 
que col·labora activament 
mitjançant la seva 
participació a la comissió 
de gestió de la sectorial 
d’iniciativa social. 

Coordinadora d’Entitats del 
Barri del Congrés (on es troba 
la seu social de l’entitat), 
participant activament en la 
realització d’activitats infantils 
i juvenils amb l’objectiu de 
difondre la nostra missió, 
valors i drets socials i generar 
un efecte sensibilitzador en 
el si de la nostra societat. La 
relació que s’estableix amb el 
districte és estreta. 

Som membre
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ISOM vol ser una entitat on treba-
llar-hi resulti gratificant, creant unes 
òptimes condicions sociolaborals ba-
sades en el bon tracte, el reconeixe-
ment, el desenvolupament professio-
nal, la coherència, la recompensa i 
l’accés a nous coneixements i compe-
tències, doncs tenim clar que l’únic 
que ens diferencia, i per tant el nostre 
avantatge competitiu, són les perso-
nes que en formem part. 

Seguim apostant per la contractació so-
cialment responsable i de valor afegit 

Discriminem positivament la contrac-
tació de persones en risc d’exclusió 
social. 

Mantenim des del 2102 un conve-
ni de col·laboració amb la Federació 
ACAPPS (Federació d’Associacions 
Catalanes de Pares i Persones Sor-
des) per a la inserció laboral d’aquest 
col·lectiu. Aquesta col·laboració 
s’emmarca en el Programa Incorpora 
de l’Obra Social “la Caixa. Aquest any 
hem incorporat una persona més en el 
nostre equip.  

PERSONES

L’equip humà d’ISOM en xifres 

INDEFINIT: 166 

RESPONSABLES 
DIRECTIVES: 20

191

TEMPORAL: 25

NO RESP. DIRECTIVES: 
171

HORES FORMATIVES 

PERSONES ASSISTENTS

182

82

Formació 

La política formativa d’ISOM està orientada bàsicament a les persones 
professionals que hi treballen i, per tant, han de ser membres actius 
de l’establiment i desenvolupament de la mateixa. 

ISOM ha elaborat un pla de formació anual on es defineixen en línies 
generals les necessitats formatives que s’han detectat per diferents 
vies i que garanteixen la necessària qualificació professional. Aquest 
Pla de formació s’avalua anualment així com l’aprofitament de les 
accions formatives. 

Salut i seguretat laboral 

Mantenim el proveïdor que realitza el servei aliè de prevenció de 
riscos laborals i seguretat en el treball. Ens satisfà especialment 
que el proveïdor sigui una cooperativa de treball, SEPRA Servei de 
Prevenció Integral, SCCL. ISOM dóna compliment a la legislació 
vigent en aquesta matèria.



16

SERVEIS d’ISOM3
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SERVEIS EN L’ÀREA D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I LES 
SEVES FAMÍLIES 

L’àrea de serveis d’ISOM engloba els diferents recursos, programes i suports dirigits a les famílies, els 
infants adolescents i joves tant a nivell preventiu com especialitzat, dins i fora de Catalunya. 
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ÀREA DE PROTECCIÓ 

Els projectes de protecció engloben un conjunt d’actuacions socials i educatives reservades per 
quan el desenvolupament integral  de l’infant o l’adolescent està seriosament afectat. Una de les 
conseqüències jurídiques és la declaració del desemparament.  

SERVEIS RESIDENCIALS D’ACCIÓ EDUCATIVA. CRAE. 

Són serveis residencials especialitzats per a la 
infància, adolescència i joves en situació de vul-
nerabilitat. Els infants, adolescents i joves resi-
deixen temporalment i reben atenció directa les 
24 hores del dia els 365 dies de l’any. Els centres 
són oberts, familiars, integrats al barri i a la co-
munitat. L’organització de la vida quotidiana per-
met un tracte afectiu i personalitzat, amb establi-
ment de vincles educatius estables. Treballem de 
forma individualitzada amb cadascun dels infants 
i adolescents per tal d’apoderar-los en els àmbits 
de desenvolupament de la seva vida. 

CENTRES DE PRIMERA ACOLLIDA I ATENCIÓ 
INTEGRAL. 

Són serveis residencials especialitzats de prime-
ra acollida i atenció integral per joves estrangers 
fins a 18 anys que no es troben acompanyats per 
cap adult. El programa educatiu i d’assistència 
presenta una cobertura temporal les 24 hores 
del dia els 365 dies de l’any. Són centres petits 
i integrats a la comunitat per tal de facilitar al 
màxim la inclusió social dels joves. En el Cen-
tre es realitza un treball individualitzat i amb un 
tracte afectiu proper. A diferencia dels CRAE en 
aquests centres a més de l’equip educatiu  es 
compta amb equip tècnic conformat per psicòlegs 
i treballadors socials. 

CRAE 
Minerva

CRAE
Urrutia

CRAE 
Sants-Medir

DAR 
Pau Piferrer

DAR Gorg

DAR 
Santa Coloma

DAR Bufalà

DAR ISOM

DAR Mediterrània
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Pis “Sant Roc” 

Pis “Alex Cano” 

Pis “Frontera”

PISOS ASSISTITS 
A L’ÀREA DE 

BADALONA

PISOS ASSISTITS 
A L’ÀREA DE 

 LLEIDA

Pis “Garrigues”

Pis “Cap Pont”

Pis “Pare Sanahuja”

Pis “Segrià”

ÀREA DE SEGUIMENT 

Els projectes per a joves tutelats i ex tutelats o amb un grau de dificultat social estan adreçats a joves  
entre els 16 i 21 anys. Se’ls ofereix un acompanyament a la transició a la vida adulta per facilitar  
l’accés a recursos i serveis en diferents àmbits: habitatge, inserció laboral, seguiment socioeducatiu 
i psicològic, suport afectiu, econòmic i jurídic, principalment perseguim  que assoleixin una plena 
inclusió  en una situació d’autonomia i independència.  

PROGRAMA DE SUPORT 
POST-INSTITUCIONAL 

És servei propi d’ISOM, gratuït i indivi-
dualitzat per als joves que ja han mar-
xat dels centres residencials d’ISOM.  

L’objectiu és oferir els suports de 
caràcter educatiu, laboral, formatiu, 
psicològic, jurídic o d’algun altre tipus 
que els joves puguin necessitar. Per 
tant, acompanyar-los i capacitar-los 
per afrontar amb èxit les exigències de 
la vida adulta, fomentant la seva au-
tonomia i la seva incorporació social 
plena. 

PISOS ASSISTITS 

Són equipaments d’assistència 
i acompanyament a l’autonomia 
plena per a joves. El seu objectiu 
és  donar suport socioeducatiu de 
caràcter residencial a joves entre 
els 16 i els 21 anys, que per edat 
ja no són susceptibles de tutela per 
part de la Generalitat de Catalunya 
i que, per les seves circumstàncies 
personals, socials i familiars, no po-
den ser acollits per la seva família 
ni accedir a un habitatge per medis 
propis.

SAEJ LLEIDA 

És un Servei públic destinat a 
prevenir i/o pal·liar la situació 
de risc de joves entre 16 i 20 
anys, tutelats/des i ex tutelats/
des, procurant la seva integra-
ció sociolaboral, fomentant la 
seva autonomia i emancipació. 
Dona resposta a situacions i ne-
cessitats que requereixen una 
especialització tècnica alterna-
tiva a un ingrés residencial. 
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ÀREA DE PREVENCIÓ

Els projectes preventius engloben un conjunt d’accions socials destinades a preservar els infants o 
els adolescents de les situacions que son perjudicials per al seu sa desenvolupament integral o per 
al seu benestar.

Els serveis es caracteritzen per:

Intervenció de caràcter preventiu

Enfocament integrador en tant que és un 
servei obert a tot el barri. Metodologia activa i 
participativa

Arrelament al territori

Treball en xarxa i acció comunitària

Aposta pel treball en família
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XIFRES ECONÒMIQUES4



23

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

ISOM és una cooperativa de treball d’iniciativa social i sense afany de lucre amb una forta solidesa i 
uns estats financers consolidats, que li permeten dur a terme el seu objecte social amb total garantia. 
La totalitat dels excedents es reinverteixen en la cooperativa.

Les dades econòmiques han estat elaborades conforme a les normes comptables espanyoles, han 
estat auditades externament per un auditor inscrit al Registre Oficial de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes, membre numerari del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, qui 
ha emès informe favorable que ha estat publicat conjuntament amb les Comptes Anuals.

Els eixos que guien la gestió econòmica d’ISOM són:

Pel que fa al desenvolupament de programes de beneficis socials, ISOM a dia d’avui no en duu a terme 
cap, més enllà de la pròpia aportació inherent a l’objecte social i la Memòria que té definida.

No hem rebut cap ajuda significativa al llarg d’aquest exercici per part dels governs.

XIFRES ECONÒMIQUES

VALOR ECONÒMIC DIRECTE 
GENERAT I DISTRIBUIT

Valor Econòmic generat

Valor econòmic distribuït

Ingressos

Despeses Operatives  

Despeses de Personal

Pagament a Proveïdors de capital

Pagament al Govern

2019

8.028.486,75

1.321.132,02

4.810.999,83

1.623.001,71

66.530,57

Control pressupostari i eficiència econòmica.

Recerca constant de fonts de finançament per dur a terme l’objecte social i 
la missió de la pròpia organització.

Criteri de transparència tant a nivell intern com a nivell extern.
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