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La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats
no lucratives –associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions– que presten serveis
d’atenció a les persones a Catalunya (www.laconfederacio.org).
En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que, des d’una voluntat expressa no
mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat, com per exemple el lleure
educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació infantil, la intervenció social amb
infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la
discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.
D’acord amb les seves finalitats estatutàries i la seva missió fundacional, La Confederació
des dels seus inicis ha centrat la seva tasca en els següents eixos estratègics d’activitat, eixos
que sens dubte han contribuït a la construcció del Tercer Sector Social que coneixem avui
en dia:

Incidència política
• Representació i interlocució per a la defensa del Tercer Sector Social.
Enfortiment del sector
• Serveis i programes per a l'enfortiment del Tercer Sector Social i la millora de la
gestió: governança democràtica, equitat de gènere, etc.
Finançament
• Impuls i negociació de la millora del finançament dels serveis a les persones i
del sector.
Negociació col·lectiva
• Construcció del marc de relacions laborals dels diferents àmbits sectorials del
Tercer Sector Social, de la mà de les organitzacions sindicals representatives.
Models de col·laboració publicosocial
• Promoció i millora dels instruments de col·laboració entre les administracions
públiques i la iniciativa social.
Formació contínua
• Impuls de la formació contínua dels professionals del Tercer Sector Social.
Generació coneixement
• El coneixement com a instrument de millora contínua i d’incidència política.

Durant el 2022 La Confederació celebra 25 anys d’associacionisme empresarial al servei del
Tercer Sector; 25 anys de feina intensa enfortint les entitats socials del país; 25 anys mirant
de contribuir a fer una societat més justa i equitativa.
Per aquest motiu, La Confederació busca recolzar-se en un servei especialitzat que sigui
capaç de coordinar, assessorar i desenvolupar totes les operacions organitzatives i
logístiques que genera l'organització dels esdeveniments i les activitats de caràcter
divulgatiu per commemorar el 25è aniversari.
1. ABAST DE L’ENCÀRREC
L’encàrrec inclou:
Serveis professionals de secretaria tècnica per organitzar els esdeveniments i les
activitats paral·leles que els acompanyen:
▪

Coordinació permanent amb l’equip de La Confederació.

▪

Definició, organització i producció de l’acte commemoratiu principal (19 d’octubre de
2022 en el Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. Es preveu un acte per a unes
200 persones aproximadament).

▪

Planificació i calendarització de les accions a realitzar: gestió de l’agenda.

▪

Definició del format de l’acte presencial que serà retransmès en directe (segons les
necessitats sanitàries i organitzatives del moment, l’acte es podria transformar en
híbrid o virtual).

▪

Coordinació i contacte amb les persones interlocutores i responsables de l’espai
(acte central: reserva acceptada de la Sala Moragas del Centre de Cultura i Memòria
de Barcelona).

▪

Gestió de la plataforma virtual o reserva de l'espai, si s’escau.

▪

Identificació de persones convidades i gestió de les invitacions.

▪

Proposta i assessorament en l’elecció de possibles empreses proveïdores (prioritzant
entitats de l’economia social i solidària): servei càtering, traducció, so, música,
retransmissió, impressió, etc.

▪

Coordinació amb empreses proveïdores.

▪

Supervisió, suport logístic i de personal durant la realització de l'acte: atenció a les
persones participants, atenció a ponents, gestió de les eines virtuals, adequació de
l'espai, etc.

▪

Elaboració/producció dels diferents materials necessaris per a la realització de l'acte:
presentacions, documentació, cartelleria, etc.

▪

Suport administratiu per a la realització de la valoració de l’acte i l'agraïment a les
persones participants.
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Serveis de suport a la comunicació per a la celebració d’esdeveniments i activitats:
▪

Proposta i producció de materials comunicatius (cartelleria, postimpressió, material
per a decorats i marxandatge).

▪

Proposta de textos comunicatius: convocatòria, invitacions, missatges, xarxes, etc.

▪

Aplicació de la línia gràfica corporativa en els materials gràfics (veure la imatge
corporativa en aquest enllaç)

2. TERMINI DE L’ENCÀRREC
Les diferents accions es duran a terme al llarg de 2022.
3. PREU
El pressupost màxim disponible és de 4.500 € (impostos inclosos).

Queda fora de l’abast de l’encàrrec les despeses derivades del lloguer, disseny gràfic, producció,
càtering i altres serveis complementaris que es contractin per a l’execució de l’esdeveniment a
organitzar.

4. PROPOSTES
Podran optar a realitzar el present servei les persones físiques o jurídiques que tinguin
capacitat per desenvolupar un servei d’aquestes característiques.
Es valorarà l’experiència en l’objecte de l’encàrrec i la concreció de la proposta. En cas de
propostes similars tindran prioritat les entitats del Tercer Sector Social i/o de l’Economia
Social i Solidària.
L’òrgan de contractació és La Confederació, que té plena capacitat per a contractar amb
tercers.

5. DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA I TERMINI DE PRESENTACIÓ
En cas d’estar interessat a oferir aquest servei a La Confederació, cal presentar la següent
documentació:
Pressupost detallat per conceptes
Condicions del servei
Relació de treballs similars realitzats en els darrers 2 anys
Memòria de l’entitat/empresa
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La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a projectes@laconfederacio.org
indicant en l’assumpte la referència ENC/01/2022 i el termini de presentació de
propostes finalitzarà el 15/07/2022 (inclòs).

Per a qualsevol dubte o aclariment la persona de contacte és la Gemma Huerta, tècnica de
projectes de La Confederació (projectes@laconfederacio.org)
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