VAE – Voluntaris en Assessoria Empresarial
Memòria de Gestió 2021
Introducció i resum
Aquest ha estat un exercici marcat encara per la pandèmia de la COVID-19. Ens hem adaptat a
la nova situació reunint-nos virtualment i fent les assessories i la formació telemàticament, tot i
que a mesura que a finals d’any la situació ha variat notablement, per la progressiva vacunació
de la població, hem reprès algunes activitats de forma presencial.
El nombre d’assessoraments ha experimentat un increment respecte a l’any passat malgrat la
persistència de la pandèmia i sobretot ha crescut el nombre de sessions.
El resultats de l’exercici han millorat els pressupostats. Hem tancat amb guanys, però son de
naturalesa conjuntural.
S´han renovat dos convenis vigents i signat un nou conveni amb Catnova.

Àrea de Màrqueting i Relacions Institucionals
L’entorn tant limitat pels efectes de la pandèmia ha impedit mantenir els contactes presencials
amb les institucions. No obstant en la mesura del possible s´ha seguit mantenint els contactes
de manera telefònica i virtual.
En aquest exercici s’han signat els següents convenis:
• Pròrroga del Conveni de Col·laboració entre Barcelona Activa i VAE, signat el 31 de març
de 2021.
• Pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell – Vapor Llonch –
Promoció Econòmica i VAE, signat l’1 d’abril de 2021.
• Conveni signat amb CATNOVA I VAE, signat el 31 de maig de 2021.

Àrea d’Assessories
Novament ens hem de referir a l’impacte de la pandèmia en la nostra activitat
d’assessoraments, tot i que respecte a l’any 2020 es nota un progrés substancial degut a que
cada vegada s’ha estès més l’ús de les sessions virtuals.
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Des del punt de vista quantitatiu hi ha hagut un increment del 18% en el nombre de cassos
oberts però a nivell d’activitat mesurada en nombre de sessions la variació ha estat positiva en
un 28%, com s’aprecia en el quadre adjunt. El nombre d’assessors participants en les sessions
ha de estat de 396 que representa una presència mitjana de 1,34 assessors per sessió.
2020
2021
VARIACIÓ
CASSOS OBERTS
64
75
17%
NOMBRE DE SESSIONS
232
236
2%
El gràfic adjunt reflexa la Taxa Anual Mitjana del nombre de sessions on s’aprecia la progressiva
recuperació de l’activitat després de la forta davallada de l’any anterior.

Dintre d’aquest total cal fer especial esment a l’activitat duta a terme a Sabadell on s’han fet 98
sessions d’assessoria que comparades amb les 87 que es van fer l’any 2020, l’increment es del
12,6%. Quasi totes en format virtual. Durant aquest any 2021 hem tingut la col·laboració activa
a les reunions dels tècnics de l’ajuntament que han ajudat a les assessories de forma molt
positiva com es pot apreciar en la gràfica del TAM.

TAM de sessions a Sabadell
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També cal remarcar el treball d’assessorament fet a persones immigrants que volen emprendre
una activitat econòmica, la majoria de les quals son dones immigrants amb vulnerabilitat
econòmica agreujada pel fet de l’edat (>60 anys), altres es refereixen a persones que
necessiten regularitzar la seva situació com autònoms.
Les 75 noves assessories iniciades l’any 2021 procedeixen de:
o Barcelona Activa
51
o VAE Barcelona
12
o Ajuntament de Sabadell
11
o Catnova
1

Àrea de Formació
Durant l’any 2021 s’ha anat modificant i adaptant els diferents cursos i tallers, obligats per la
situació actual, en base a les demandes que ens han arribat i tots impartits via virtual.
S’han presentat tres sessions per Catnova/Pejucat, una sobre “Emprendimiento” i dues sobre
“Abriendo caminos” i 10 sessions a la Casa D’Oficis, tres sobre Autoocupació i set sobre
Preparació reclutament / Entrevistes de feina
Respecte a aquests últimes cal esmentar que han estat concentrades totes en el termini de un
mes i significar que, encara que existissin alguns problemes de connexió per part de alguns
participants, ha estat força positiu per part nostra el consolidar el tema de Model Ikigai dintre
de la Preparació de reclutament. Tot això, dirigit a crear entorns reals per que els participants
puguin practicar i adquirir les habilitats necessàries al trobar-se davant una entrevista de feina.
Destacar finalment que apart de rebre algunes notes de especial agraïment, el total de les
avaluacions rebudes, han estat de 8.5 sobre 10.

Àrea de Socis
Durant aquest exercici s’han incorporat dos nous socis i altres dos han causat baixa.
En total el nombre de socis de VAE es de 43 socis dels que 7 són dones.
Les dues altes que s’han produït en l’exercici 2021 permeten pensar que, malgrat les limitacions
en les relacions derivades de a persistència de la situació de Pandèmia COVID, hi ha desig en la
societat de tenir oportunitats de fer voluntariat i en fa sentir força satisfets.
Per mantenir la Cohesió, Participació, Interacció i Formació del Projecte VAE hem fet unes
trobades mensuals anomenades “Socialització” tant a la nostre Seu com a MediaTIC . Calia
recuperar actes presencials (mantenint aforaments no superiors a 10 persones), d’aquesta
manera podem compartir experiències, procediments per generar un més gran sentit de
pertinença i de confiança.
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Es troba a faltar més pro activitat per part del col·lectiu que ben segur ha estat limitada degut a
la situació pandèmica. Les nostres Formacions i Assessories eren bàsicament presencials i des
de març del 2020 la situació ha canviat; evidentment que som gent del segle XXI i estem
treballant online, però per mantenir la interacció i la implicació ens cal més comunicació no
verbal, més sinergies, més presència; sense descuidar les TIC. L’activitat online pot reduir la
motivació, a més a més, es redueix la serendipitat: les troballes o idees també surten de
manera accidental, per exemple en converses casuals, prenen un cafè o fent una formació.
De cara al 2022 cal ser més comercials i visibles, tan en Institucions Públiques, Fundacions com
en Empreses Privades per captar talent novell, noves i nous socis, cercant un rejoveniment del
nostre Col·lectiu.
Les activitats socials organitzades per VAE han estat:
• Presentació del llibre “Azúcar con olor a sangre” del Sr. Àngel Guàrdia. El 27 d’octubre
del 2021 a les 11:00h a l’Auditori del Parc Tecnològic.
• Presentació “Factors d’èxit per consolidar la teva empresa” a càrrec del Sr. Carles
Guillem. El 17 de novembre de 2021 a les 11:00h en el Centre de Promoció Empresarial,
C/ Tres Creus, 236 de Sabadell.

Àrea de Licitacions
Durant l’any 2021 s´han presentat licitacions
programes:

a l’Ajuntament de Barcelona en quatre

Nom del Projecte
Envelliment Actiu. Gent gran en acció.
Fem Possible la Integració dels immigrants
Empoderem Nou Barris
Bon Govern d'entitats sense ànim de lucre

Import
Atorgat
3.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
2.800,00 €

i al departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en dos programes:
Nom del Projecte
Envelliment Actiu. Gent gran en acció.
Fem Possible la Integració dels immigrants

Import Atorgat
2.073,85 €
2.162,31 €

La necessitat d’obtenir noves línies de finançament fa que VAE cerqui nous camins i fons
d’ingressos mitjançant convenis per la prestació de serveis d’assessorament i de formació.
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Àrea de Tresoreria
El compte de resultats de VAE de l’exercici 2021 és el següent:
COMPTE DE RESULTATS ACUMULAT
Vendes de serveis (assessories i formació)
Subvencions
Donacions socis i empreses
Ingressos totals
- Sous i salaris
- Seguretat Social empresa
- Altres despeses de presonal
Despeses de personal
Marge de Contribució net
- Despeses Fixes
- Amortitzacions
Despeses fixes
Resultat d'explotació
+/- Extraordinaris
RESULTAT DE L'EXERCICI

2021
15.557
15.036
322
30.915
-13.937
-4.411
-330
-18.678
12.237

50,32%
48,64%
1,04%
100,00%

Pressupost
14.262
10.000
1.200
25.462

56,01%
39,27%
4,71%

-60,42%

-13.930
-4.411
0
-18.341

-72,03%

39,58%

7.121

27,97%

-7.712
0
-7.712

-24,95%

-11.132
0
-11.132

-43,72%

4.525

14,64%

-4.011

-15,75%

13

0,04%

0

0,00%

4.538

14,68%

-4.011

-15,75%

33,84%

31,67%

En les despeses fixes els costos incorreguts en les diferents partides i el comparatiu respecte al
pressupost son el següents:
2021
Arrendament local BCN Activa
Assessoria Laboral
Assegurança personal
Serveis bancaris i similars
Telefònica
Pàgina web - hosting
Despeses d'oficina
Dietes i viatges
Quota Fed. Cat. Voluntariat
Material oficina
Taxes i altres tributs
Despeses fixes

-4.028
-490
-172
-37
-1.009
-386
-869
-644
0
0
-77
-7.712

Pressupost
-6.477
-540
-200
-150
-900
-450
-1.200
0
-315
-900
0
-11.132
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El resultat positiu de 4.538 € és important per l’associació per poder compensar pèrdues d’anys
anteriors. No obstant es deu, per una part, a l’increment de subvencions derivades dels
projectes presentats a la Generalitat de Catalunya, que no estaven pressupostats, i a l’estalvi en
despeses fixes degut sobretot a la bonificació amb motiu de la pandèmia, en el lloguer de
l’oficina que VAE ocupa en el Parc Tecnològic Nord.
En quant al finançament de l’associació el balanç al dia 31 de desembre de 2021 presenta uns
Fons Propis de 35.773 € que suposa un increment del 14,5% respecte a l’any anterior i el saldo
de Tresoreria és de 33.145 € amb un increment del 6,5% respecte al de l’any anterior.
D’acord amb les decisions adoptades per la Junta Directiva cada trimestre s’han enviat els
estats financers a tots el socis de l’associació.

Àrea de Secretaria
Durant l’exercici de l’any 2021 l’Àrea de Secretaria ha segui totalment afectada per la pandèmia
del COVID19.
S’han mantingut les innovacions en els procediments ja plantejades durant l’exercici anterior
com:
• Manteniment de les reunions de Junta Directiva en format virtual fins la del dia 7
d’Octubre que ja es va tornar a fer presencial a les instal·lacions del Parc Tecnològic com
també a les següents.
• En el Calaix d’eines s’han seguit publicant les Actes de les Juntes Directives i de
l’Assemblea.
• S’han seguit enviant les actes i la informació dels comptes al socis via correu electrònic.
• Seguim utilitzant, de forma temporal, la Sala 8 com a oficina.

Barcelona, febrer del 2022
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