


*Ampliació del servidor. 

*Ampliació del finançament. 

*Millora de la comunicacio interna (coordinacions) / externa 
(butlletí) 

*Declaració utilitat pública 

*Inca: 

*Registre Agència Col.locació 

*Diversificar fonts finançament 

*Cohesionar l’equip 

*Barcelona: 

*Canvi cablejat informàtic 

*Reorganització física de l’espai 

*Nou pis per al programa de joves 

*Registre RELI 

 

 



*IRPF 

*MEYSS FSE 

*MEYSS FAMI (NOU) 

*SUPORT ENTITAT TERCER SECTOR (MANTENIMENT 

I FUNCIONAMENT GENERAL) 

*ALTRES … 



*Generalitat de Catalunya: 

*ADIGSA 

*SOC: 

* Agència Col·locació 

*Garantia Juvenil / Mobilitat internacional 

*Benestar i Família: 

* Immigració 

* ICASS 

* DGAIA 

* Participació i Voluntariat 

 

 



*

*SOIB: 

* Itineraris inserció 

*Agència de col·locació 

 

* Benestar Social 

* Altres 

 

 

 

 

 



*Ajuntament Barcelona 

*Diputació Barcelona 

*Consell Comarcal del Barcelonès, del Baix 

Llobregat, … 

*Altres ajuntaments (catàleg serveis Dipu) 

*Consell de Mallorca 

*Ajuntament d’Inca 

*Altres ajuntaments part forana a Mallorca 



*Acaben els programes de 2013: H-CODE, ENWRA i NEWJOBS. 

*Febrer 2015: Som socis de dues entitats alemanyes per programes 
de mobilitat de joves. 

*Març 2015: Presentem directament dos programes ERASMUS 
+:TRANSVET sobre formació per a persones majors de 45 anys, i 
ORALPHA, d’intercanvi de metodlogies d’arenetatge de llengues i 
alfabetització. Som socis de tres programes més: JOBMAPS sobre 
compet¡encies per a la recerca de feina, i aplicaciño informàtica 
per a valorar-les i localitzar llocs de treball disponibles, passaport 
de competències europeu en matperia de turisme, i turisme 
assequible, per a persones amb algun handicap. 

*Abril 2015: Presentarem un programa de mobilitat de joves i staff 
directament, i donem suport a un projecte per als educadors de 
FEPA. 

*Possibilitat de projectes IDA a partir de setembre 2015. 

 



*Nou projecte de suport a emprenedors (BCN). 

* Impuls a l’àrea de prospecció. 

*Participació en el projecte local LABORA a BCN. 

*Possibilitat d’entrar al programa de La Caixa INCORPORA (BCN i 
Mallorca). 

* Impuls al projecte Horts urbans a Inca. 

*Seguir a la vocalia d’internacionalització d’ECAS. Jornada H2020 i 
altres formacions i contactes amb ACCIO. 

*Suport a programes europeus a FEPA. 

*Seguim a la JD de REIN. Suport a d’altres entitats que hi han entrat 
(Servei Soldiari). 

*Contactes amb Universitats Catalanes per suport a programes 
europeos o d’altres temes d’investigació, pràctiques, etc. 

*Nou Fons FAMI per a cobrir la segona meitat del 2015 en projectes 
d’immigració. 

 


