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Àmbit d'aplicació
Aquest document és un recull de totes aquelles polítiques que té 
establertes Plataforma Educativa i que subscriuen les entitats que en 
formen part. Aquestes s’articulen per vetllar pel bon funcionament de 
cada organització i són aprovades en els patronats corresponents.  
A partir d’aquesta aprovació aplica a tots els i les membres del patronat 
de cadascuna de les Organitzacions així com a l’equip directiu de les 
mateixes que alhora són les persones responsables de vetllar per la 
seva aplicació en el dia a dia de cada un dels serveis i programes que es 
porten a terme.

Sistema d'actualització
Aquesta política té una vocació participativa, que implica una 
constant avaluació, evolució i millora, i que s’enriquirà a través de 
les aportacions realitzades mitjançant espais participatius de treball 
interdisciplinari i interorganitzacional.
Les actualitzacions són aprovades per l’Òrgan de Govern de cada 
Organització membre.
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Òrgans de govern

El Patronat o Consell d’Administració, (en funció del tipus d’entitat ju-
rídica) actua com l’òrgan de govern, no és un òrgan de gestió. Cal que 
es preocupi i ocupi de la formulació de l’estratègia, que en faciliti/
possibiliti la posada en pràctica i en controli els resultats, en base als 
principis generals en matèria de bon govern. En endavant la definició 
de “Patronat” representa les diferents fórmules jurídiques d’òrgan de 
govern de Plataforma Educativa. 

El respecte a l’ètica i a les Lleis ha d’inspirar l’actuació dels qui 
integren l’Organització, la qual cosa implica actuar amb la diligència 
d’una bona administració.

Les i els membres de l’òrgan de govern han d’exercir els seus càrrecs 
gratuïtament, sense perjudici del dret a ser rescabalats de les des-
peses, degudament justificades, que els ocasioni l’exercici de la seva 
funció, sempre d’acord amb criteris d’austeritat i eficàcia.

Obligacions
Les principals obligacions que es deriven dels deures genèrics de 
diligència i lleialtat de les persones membres del patronat són:

Conèixer i assumir els fins fundacionals, els principis i els objec-
tius de l’Entitat i comprometre’s a assolir-los.

Tenir cura de la imatge pública de l'entitat i difondre la seva labor.

Aportar les seves experiències i els seus coneixements relacio-
nats amb l’activitat i la gestió de l’Entitat.

Estudiar l’ordre del dia i el material de suport abans d’assistir a 
les reunions del patronat.

 »  

 »

 »  

 »  
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Assistir a les reunions del patronat o d’altres esdeveniments que 
es duguin a terme en l’activitat de l’organització.

Mantenir-se informades sobre la missió de l'entitat, les seves 
polítiques i els programes.

Dedicar, amb continuïtat, el temps i l’esforç necessaris per al 
seguiment de les qüestions relatives al govern de l’Entitat i a la 
seva gestió.

Assumir els compromisos d’actuació que se li encomanin, així 
com la realització de tasques especials.

Mantenir confidencialitat de les deliberacions de les reunions de 
l'entitat.

Informar de totes les reclamacions judicials, administratives o 
de qualsevol altra índole que les hi afectin personalment o bé a 
l’entitat a la qual representin, quan puguin incidir en la reputació 
de l’Entitat.

Complir durant l’exercici del seu càrrec i durant els 2 anys se-
güents al seu cessament, les polítiques de conflicte d’interessos 
i d’autocontractació, de tal forma que només podran realitzar 
operacions i contractar en els termes previstos en la Llei 4/2008.

Renunciar voluntàriament al càrrec quan no puguin complir les 
obligacions establertes en aquest codi.

Conservar els béns fundacionals i mantenir-ne la productivitat 
seguint criteris financers de prudència adequats a les circums- 
tàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme l'entitat.

Contribuir perquè el patronat compleixi les seves responsabilitats 
analitzant i revisant els estats financers de l'entitat.

Política de les entitats / 1

 »  

 »  

 »  
 

 »  

 »  

 »  
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Responsabilitats
Les persones membres del patronat responen dels danys que cau-
sin a l'entitat per incompliments de la llei, estatuts, aquest codi o 
per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions.

Totes aquestes persones membres de l’òrgan de govern respon-
dran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats pel patro-
nat, llevat que no hagin participat en la seva adopció o execució, 
per absència o per oposició, o coneixent els seus efectes lesius 
s’hagi actuat per evitar el dany.

Drets
Drets polítics. Les membres de l’òrgan de govern tenen dret a 
assistir amb veu i vot a les sessions del patronat i poden impug-
nar els acords nuls o anul·lables  en el termini de 30 dies d’ençà 
de la seva aprovació. Igualment disposen del dret d’abstenir-se i 
oposar-se a les decisions.

Dret d’informació. Les persones membres de l’òrgan de govern 
tenen dret a obtenir d’equip de gestió i directiu de l'entitat tota 
la informació que estimin necessària sobre assumptes de la seva 
competència, així com informació periòdica sobre els comptes, 
els principals indicadors de gestió, activitat, eficàcia i eficiència, 
regularitat en la gestió i qualitat dels serveis oferts.
Disposarà tot el patronat accés a les actes d’aquest on es recullen 
els acords i temes debatuts en cada sessió.

Dret a la cobertura de responsabilitat civil. L’Entitat ha de dispo-
sar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de per-
sones administradores que doni cobertura als i les membres del 
patronat i a l’equip directiu de l'entitat de les responsabilitats que 
se’ls puguin exigir com a conseqüència de l’exercici del càrrec.

 »  
 
 
 

 »  
 
 
 
 
 
 

 »



9

Control i supervisió financera
El patronat es reuneix a final d’any per aprovar els següents docu-
ments:

Pla estratègic (revisió anual).
Pla acció anual.
Pressupost anual.
Relació de despeses i subcontractacions que han d’estar aprova-
des pel patronat en Compliment de la Llei de Fundacions, de la 
Política de Subcontractacions i la Llei de Transparència.

El patronat es reuneix abans del 30 juny, per aprovar els següents 
documents:

Memòria d'activitats. 
Tancaments comptables.
Auditoria comptable.
Desviacions pressupostàries.
Informe d’auditoria interna.

Protocol d'acollida de nous i noves membres del patronat
Per tal que els i les membres de l’òrgan de govern puguin exercir el 
càrrec amb la diligència i la lleialtat que els resulta exigible, l’Entitat 
s’ha de dotar dels corresponents mecanismes d’acollida per tal de 
facilitar als nous i noves membres del patronat el coneixement de 
la missió de l’entitat, els drets i obligacions que els són inherents, 
així com les polítiques i estratègies corporatives i el funcionament 
de l’entitat.

El patronat ha de vetllar per evitar els conflictes d’interessos, 
definits com una situació en la qual l’interès personal, econòmic 
o institucional d’una persona membre del patronat, de la direcció 

Política de les entitats / 1

 »
 »
 »
 »

 »
 »
 »
 »
 »
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o professional de l'entitat amb responsabilitats pot influenciar 
indegudament o interferir en el judici, responsabilitats i presa de 
decisions d’aquestes persones en relació amb els interessos de les 
organitzacions que formen Plataforma Educativa. 

Els conflictes d’interessos són situacions que requereixen ser ges-
tionades amb publicitat i transparència, per aquest motiu Platafor-
ma Educativa adopta un codi de bon govern. 

2
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Codi de bon govern i
bones pràctiques2

          ÈTICA
Plataforma Educativa creu en el debat ètic i en la necessitat que 
darrera de la nostra acció es produeixi reflexió i balanç més enllà 
dels resultats educatius o materials. Disposem d'un Codi Ètic que 
s'actualitza en base a les aportacions que es van rebent. A tal efecte 
l’any 2008 es va constituir l’Espai de Reflexió i Actuació Ètica Social 
(ERAES). Creiem que darrera la intervenció professional amb perso-
nes, també cal el balanç ètic d’allò que fem i del com ho fem.

L’ERAES té com a objectiu principal, incorporar la perspectiva ètica en 
la pràctica quotidiana de la intervenció social. És el recurs que facilita 
l’anàlisi i l’assessorament en la presa de decisions, generar coneixe-
ment i orientacions per a la intervenció i generar bones actituds i 
bones pràctiques.

Els espais de reflexió hauran d’estar al servei de les persones que 
participen en la intervenció social, siguin professionals, persones 
destinatàries del servei o associacions i institucions que participen en 
el servei.

És una eina consultiva, propera i fàcilment accessible davant casos o 
situacions que generin conflicte entre les persones que participen, 
tenint en compte el parer de les persones afectades. També és tasca 
de l’ERAES, promoure la sensibilització i la formació en valors ètics 
a les organitzacions, fomentar i difondre bones pràctiques profes-
sionals i organitzatives mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i 
recomanacions, col·laborar en l’educació sobre l’ètica, etc.

2.1



12

PL
AT

AF
O

RM
A 

ED
U

CA
TI

VA

Vetllem per a què tota persona que treballi a l’organització, tingui 
un posicionament ètic en el seu lloc de treball. Per tal de facilitar-ho, 
s’han creat diferents mecanismes i documents que defineixen i regu-
len aquest aspecte i que queden recollits al Codi Ètic i el Codi de bon 
govern i bones pràctiques. Com que una de les principals categories 
del frau, la corrupció i el suborn apareixen quan patronat, equip 
directiu, plantilla o usuariat, fan ús de pràctiques no ètiques per a 
l'obtenció d'algun tipus de benefici directe o indirecte per a l'organit-
zació o per a si mateixos o mateixes, hem de fer ús d’aquest Codi ètic 
i d’aquest Codi de bon govern i bones pràctiques. 
Qualsevol qüestió relacionada amb l’ètica dins els serveis o en la prò-
pia organització es pot fer arribar ja sigui a equip directiu del servei o 
directament pels canals deguts (etica@plataformaeducativa.org) a la 
persona responsable de compliment del codi ètic.

Per altra banda, i fora del marc d’atenció a les persones però si dins 
del marc del què fan les persones de l'organització, generarem els 
mecanismes per vetllar que les decisions i accions dels òrgans de Go-
vern i dels càrrecs amb responsabilitat directiva o de gestió estiguin 
dins el marc legal i en cap cas es generin riscos de responsabilitat 
penal. Disposem d'un mapa de riscos i d'un ple de prevenció de 
riscos penals.

          PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS (COMPLIANCE) 
Plataforma Educativa actua per prevenir un dels majors riscos en les 
relacions professionals, com a part de l’anomenada política antico-
rrupció per prevenir i eradicar tals riscos. 

Totes les persones vinculades a Plataforma Educativa, ja sigui patro-
nat, plantilla o parts col·laboradores, i en totes les seves relacions, 
molt especialment amb les institucions públiques, tot tipus d'admi-

Política de les entitats / 2

2.2



13

nistracions, partits polítics, sindicats o fundacions vinculats als ma-
teixos, hauran d'actuar conforme a les normes i disposicions estatals, 
autonòmiques i internacionals per a la prevenció de la corrupció i el 
suborn, entre les quals es troben especialment  les disposicions del 
Codi Penal. És per això que disposem d'un pla de prevenció dels riscos 
penals així com un Codi de bon govern i bones pràctiques que vetlla 
per evitar situacions d'incompliment i les seves conseqüències penals 
(veure document) .

Plataforma Educativa es posiciona contrària a influir sobre la voluntat 
de les persones, físiques o jurídiques, alienes a Plataforma Educativa, 
per obtenir qualsevol tipus de benefici. Rebutja qualsevol pràctica 
que s'aparti de l'ètica professional, quedant prohibida qualsevol acció 
o omissió que passivament o activament tracti d’exercir aquesta 
influència, no permetent tampoc que terceres persones les usin en les 
seves relacions, per això tenen un òrgan extern de seguiment i control 
al qual tothom s'hi pot adreçar de manera anònima (compliance@
judilex.eu).

Conforme a això cap persona vinculada a Plataforma Educativa pot 
donar, rebre, acceptar o oferir directament o indirectament, obsequis, 
regals o compensacions de cap tipus que siguin tendencials a obtenir 
de manera impròpia en les seves relacions, administratives, comer-
cials o professionals vinculades a Plataforma Educativa, amb entitats 
o administracions públiques o privades, qualsevol tipus d'avantatge o 
condicions favorables o privilegiades. 

Vetllem pel veritable interès comú i la lleialtat mútua entre totes les 
persones que formem Plataforma Educativa. La realització d'altres 
activitats fora del marc de Plataforma Educativa és expressament res-
pectada, sempre que no entri en conflicte amb els interessos de Plata-
forma Educativa. Tothom a qui afecti s’ha de subjectar a les limitacions 
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i prohibicions pel què fa al conflicte d'interessos, havent d’informar 
a Plataforma Educativa en el cas que directament o indirectament i 
mitjançant familiars fins al tercer grau participin en òrgans de govern 
d'altres societats que puguin entrar en col·lisió amb els interessos de 
Plataforma Educativa.

Tot el personal ha d'actuar amb lleialtat, evitant en tot moment 
situacions que puguin donar lloc a un conflicte entre els interessos 
personals i els de l'organització. Per evitar situacions de conflicte 
d'interessos, o influències sobre la presa de decisions, tothom qui 
afecti no només s'abstindrà de donar o oferir regals, sinó molt es-
pecialment queden prohibits, donar i acceptar per a si o per perso-
nes vinculades, regals, atencions o favors, materials  o immaterials 
vinculats a la seva tasca professional, resultant indiferent si aquests 
obsequis, regals, compensacions, poguessin perjudicar o beneficiar a 
Plataforma Educativa. 

Només podran ser acceptades aquelles atencions o obsequis de 
valor irrellevant o de pura cortesia que siguin de general acceptació. 
Els nous projectes, socis i sòcies que col·laboren i contraparts, han 
d’estar alineats amb els estatuts de l’organització i han de vetllar per 
un correcte desplegament del pla estratègic de l’Entitat.

3Política de les entitats / 2
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Participació en 
la governança3

Totes les persones que formen part de l'organització tenen dret a 
poder opinar i implicar-se en la seva governança. És per això que es 
consensuarà un conjunt d'accions per a treballar vers la millora del 
disseny del sistema de governança la seva aplicació i avaluació.
Entenem la participació com una forma natural de relació entre les 
persones que formem l'organització i els òrgans de gestió o direcció 
de la mateixa.
Cada persona manté una relació diferent amb l'organització en funció 
del rol que hi desenvolupa: treballador o treballadora, usuariat, vo-
luntariat, patronat, direcció, donant. 
Concebem la participació en la seva forma més global, que va més 
enllà de tenir informació o espais per opinar. Vehiculem la participa-
ció perquè generi espais de debat i de propostes, vinculats a canals 
de comunicació fluids i directes dirigits a generar incidència directa 
en els òrgans de presa de decisions. 
La participació va fluint en cada nivell de l’atenció a les persones, des 
del disseny de l’atenció individual fins als propis òrgans de gover-
nança.
A tal efecte es promourà i incentivarà l'organització d’espais propis de 
participació així com s’incorporarà de manera transversal en tot allò 
que fem.
Existeix un grup motor de participació així com un protocol que recull 
les principals eines i circuits per desenvolupar una participació activa 
dins l'organització, acompanyat d’un aplicació informàtica i altres 
suports tecnològics per incentivar la participació. 
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Recursos humans4
Fem del capital humà el principal actiu essent l’instrument d’acció 
que presta serveis a la societat, vetllant per la millora constant de 
les condicions laborals basades en l’estabilitat, el respecte, la igual-
tat d’oportunitats i de tracte, el desenvolupament professional, la 
responsabilitat compartida, la conciliació del treball i la vida privada, 
la salut laboral l’equitat retributiva i la transparència, sota aquests 
principis:

Assegurar el compliment de la legislació laboral vigent. 

Respectar la diversitat cultural, ètnica i social.

Assegurar els i les professionals més òptims per donar resposta a 
les necessitats competencials de l’entitat. 

Fomentar la igualtat d’oportunitats en la incorporació a l’entitat i el 
creixement professional mitjançant la promoció als diferents llocs 
de treball. 

Fomentar la responsabilitat compartida, cada professional té una 
responsabilitat personal en la manera en com coopera amb les 
altres, ja sigui com a igual o responsable d’un equip. 

Preservar el dret de llibertat sindical i negociació col·lectiva.

Fomentar una comunicació oberta, clara i transparent. 

Reforçar al màxim el potencial i el talent de totes les persones tre-
balladores. La promoció interna és un valor, per aquest motiu es 
promou el desenvolupament professional com un factor de millora 
constant.

Facilitar la conciliació de la vida professional i familiar de les per-

 »

 »

 »  

 »  

 »

 »

 »

 »  

 

 »
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sones treballadores. L’Entitat considera la conciliació i la igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes com una eina de 
millora de l’acció professional i una fidelització del personal. 

Assegurar la Seguretat i Salut en el treball i vetllar per integrar la 
cultura preventiva a tots els nivells jeràrquics de l’Entitat. Entenem 
la promoció de la salut laboral com a fórmula de millora de les 
condicions de treball.

Oferir una política retributiva coherent amb el sector social i asse-
gurar l’aplicació equitativa de la retribució interna. 

Assegurar l’avaluació de totes les persones treballadores com un 
mecanisme per acompanyar al capital humà en el seu desenvo-
lupament professional i vetllar per l’actualització i la innovació 
constant. 

Avaluar anualment l’acompliment en relació a les competències 
transversals, les competències tècniques i les competències bàsi-
ques de cada lloc de treball.

Contribuir a la formació de futurs i futures professionals col·labo-
rant amb les escoles i universitats i oferint pràctiques formatives. 
La figura d’alumnat en pràctiques i els convenis universitat-empre-
sa són també  fórmules de promoció i consolidació de potencials 
professionals en plantilla.

Potenciar el voluntariat. La figura de la persona voluntària, sempre 
serà una funció complementària que no substituirà a cap persona 
en pràctiques ni contractada. Aquestes figures tindran un regla-
ment específic que regularà la seva tasca voluntària.

 »  
 
 
 

 »  

 »  
 
 

 »  
 

 »  
 
 
 

 »
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Voluntariat5
Voluntariat és qui per elecció pròpia dedica una part del seu temps a 
l’acció solidària, altruista, sense rebre remuneració a canvi. Aquesta 
acció mai ha de substituir el que només poden fer equips tècnics i 
personal des d’una perspectiva d’atenció professional, però si en pot 
esdevenir un complement. 

Tota persona voluntària té dret a rebre una acollida que li aporti 
el màxim d’informació sobre l'organització. Aquesta haurà de ser 
transparent en tot allò que fa i clara en el que espera que la persona 
voluntària aporti. 
Alhora es fa imprescindible que la persona voluntària estableixi un 
compromís ferm en relació a la tasca que desenvoluparà i la tempo-
ralitat durant la que es compromet. 

L'organització formarà inicialment a les persones voluntàries, les re-
gistrarà i assegurarà i en farà un seguiment (assignant a cada persona 
voluntària, una referent dins la organització). Totes les persones vo-
luntàries acreditaran la seva situació penal tal i com queda establert 
per llei.
L'organització resta oberta a que tant persones externes a ella o les 
mateixes treballadores o usuàries majors de 16 anys (amb autoritza-
ció del tutor/a legal), puguin desenvolupar aquesta acció de volunta-
riat dins la organització. 

S’establirà un conveni entre la persona voluntària i la organització on 
es recolliran els principals punts d’acord i el programa de voluntariat 
que desenvoluparà aquesta.
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El voluntariat és un valor afegit. Aporta un punt de contacte amb la 
societat, amb l’entorn directe dels serveis i amb les xarxes socials 
dels propis barris, municipis o ciutats. Facilita el retorn a la societat 
de la tasca que fem actuant com a agents de comunicació, difusió 
i reconeixement de la tasca professional que els projectes i serveis 
desenvolupen.

Com la resta de perfils propis dins la organització, el voluntariat té 
dret a conèixer i formar part dels òrgans de participació així com 
dels espais on es comparteixen informacions fora de l’àmbit tècnic o 
estrictament professional.

Política de les entitats / 5
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Formació6
Entenem la formació com un procés d’aprenentatge continu que ofe-
reixi programes formatius de qualitat dirigits a millorar les competèn-
cies professionals. 
Ho farem incorporant continguts pedagògics innovadors i atractius 
per tal d’esdevenir referents en formació. 

Per assolir aquests objectius, agrupem la formació en diferent tipus: 
Formació Reglada: Formació que condueix a l’obtenció de títols 
oficials i homologats per la Generalitat de Catalunya.

Formació continuada: Dirigida al foment i millora de les compe-
tències de totes les persones que formen part de l'organització.

Per tal de fer-ho possible es confecciona i gestiona un pla de forma-
ció anual.  
Els criteris per la seva elaboració són:

Millorar les competències dels i les professionals per tal que des-
envolupin adequadament les seves funcions i responsabilitats. 

Motivar la formació permanent.

Fomentar la innovació.

Orientar les accions formatives vers la millora contínua.

Facilitar l’accés a la formació a totes les persones treballadores. 

Actualització de model tècnic (teòrics o pràctics).

Afavorir el benestar i desenvolupament de cada professional.

 »  

 »  

 »  

 »

 »

 »

 »

 »

 »  

7
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Responsabilitat Social
Corporativa7

Segons El Llibre Verd de la Unió Europea, diu sobre la responsabili-
tat social corporativa que: “Tot i que la responsabilitat principal de 
les empreses consisteix a generar beneficis, pot contribuir al mateix 
temps a assolir objectius socials i ambientals, integrant la responsabi-
litat social com a inversió estratègica en el nucli de la seva estratègia 
empresarial, els seus instruments de gestió i les seves activitats”.

Plataforma Educativa manté una política activa de responsabilitat 
corporativa basada en el seu document de Missió, Visió, Valors i 
Principis, i en els deu principis del Pacte Mundial de Nacions Unides: 
gestió  econòmica, desenvolupament econòmic i social, govern cor-
poratiu, medi ambient, patrocinis i acció Social, enfocament cap als 
grups d'’interès, orientació cap al client, orientació cap a l'’accionista, 
enfocament cap als empleats, relació amb els proveïdors i el compro-
mís amb la societat.

Plataforma Educativa volem ser un conjunt d’entitats responsables, 
incorporant aspectes ambientals i socials en la nostra estratègia em-
presarial, basada en una política de responsabilitat social. Per aquest 
motiu hem creat unes pautes per a la millora contínua, que es basen 
en els valors de les entitats i en els nostres grups d’interès.

Vetllem per la conservació i protecció del medi ambient minimit-
zant l’impacte ocasionat per la nostra activitat

Respectem els drets de les persones i la seva llibertat d’expressió, 
garantim unes condicions òptimes de treball, rebutgem el treball 
infantil i vetllem per la igualtat d’oportunitats sense cap mena de 
discriminació ni per edat, ni per sexe ni per raça.  

 »  

 »  
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Oferim llocs de treball segurs i saludables, esforçant-nos en mini-
mitzar el risc dels nostres empleats/des, contractistes i visitants a 
través de l’aplicació de plans de prevenció i formació específica.

Oferim un servei de qualitat a la nostra clientela adaptat a les 
seves necessitats, mantenim la confidencialitat i privacitat de les 
dades i vetllem per garantir la seva satisfacció. 

Donem un tracte prioritari a aquella proveïdoria i contractistes 
que comparteixen els nostres valors socials i ambientals, i donem 
suport als esforços per promoure aquests valors en les seves acti-
vitats empresarials.

Treballem pel desenvolupament del nostre entorn més immediat, 
principalment en els àmbits cultural, solidari, ambiental i educatiu.

Garantim la defensa dels drets humans en les nostres activitats.

Tots aquests aspectes queden reflectits i concretats en el: 

BALANÇ SOCIAL:  El balanç social és el document que recull els re-
sultats i l’avaluació dels diferents aspectes que integren la respon-
sabilitat social de l’Entitat.
El balanç social ha de ser alhora un instrument de gestió per pla-
nificar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitatius i quali-
tatius l’activitat social de l’Entitat en un període determinat, i ha 
de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar 
l’efectivitat de les inversions socials.
El patronat és responsable de l’elaboració del balanç social de 
l’Entitat basat en un sistema d’indicadors objectius (medi ambient, 
relacions amb la comunitat, prevenció de la salut, prevenció de 
riscos, etc.) i quan no sigui possible, mitjançant una valoració sub-
jectiva, que registri periòdicament els elements que l’integren.

 »  
 

 »  
 

 »  
 
 

 »  

 »
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Així també les entitats que formem part de Plataforma Educativa fem 
nostres els objectius de país recollits a: 

AGENDA 2030: Plataforma Educativa vol contribuir al Pla Nacional 
per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya aprovat pel 
Govern de la Generalitat. L’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondre a 
la necessitat de disposar d’un marc consensuat d’actuació davant 
els reptes globals de la humanitat. Aquest pla estableix 17 Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites de tipus 
econòmic, social i ambiental. 

Aquesta nova agenda per al desenvolupament sostenible està 
inspirada per cinc idees fonamentals: 

1. Sentit d’urgència, per fer front als reptes que afecten el desen-
volupament sostenible a escala planetària. 

2. Potencial transformador respecte les actuals pautes que con-
dicionen la sostenibilitat del planeta. 

3. Caràcter global i universal, aplicables a tots els països partint 
de les diferències entre ells. 

4. Caràcter integrat i indivisible, amb un enfocament integral i 
sense renunciar a cap d’ells. 

5. Equilibri entre les tres dimensions del desenvolupament soste-
nible: econòmica, social i ambiental. 

L’Agenda 2030 aborda 5 grans àrees claus, conegudes com les cinc 
“P”: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Partenariat.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible cobreixen àmbits 
com la pobresa, la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, 
el consum i la producció sostenibles, el creixement, l'ocupació, 
les infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els 

Política de les entitats / 7
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oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de gènere, la pau, la 
inclusió social, l'accés a la justícia i les institucions responsables. 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són: 

1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. 

2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora 
de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible. 

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les 
persones a totes les edats. 

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida 
per a tothom. 

5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les 
dones i les nenes. 

6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el 
sanejament per a totes les persones. 

7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i 
moderna per a totes les persones. 

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sos-
tenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a 
totes les persones. 

9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialit-
zació inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els 
seus efectes. 
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14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i 
recursos marins per al desenvolupament sostenible. 

15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosiste-
mes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, 
combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del 
sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia 
per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots els nivells. 

17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança 
Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Donat que Plataforma Educativa desenvolupa actuacions en el 
marc de l’atenció a les persones, la seva formació i educació 
formal i no formal, transmissió de valors i d’igualtat d’oportuni-
tats per a tothom, el foment de l’ocupabilitat de les persones, la 
innovació i el creixement dels projectes que realitzem, el desen-
volupament d’accions per a les 4R i el pensar Globalment i actuar 
Localment transformant de manera conjunta amb altres plata-
formes del tercer sector creiem que els 17 objectius de l’Agenda 
2030 s’alineen perfectament amb els objectius desenvolupats per 
cada una de les organitzacions que en formem part, com també es 
regeixen per la nostra política d’entitats. 
I és per això que seguirem donant valor al què fem, com ho fem 
i per què ho fem i ens sumarem a totes aquelles iniciatives que 
reafirmin la nostra tasca com agents socials i de transformació de 
la nostra societat i el nostre entorn.
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          MEDI AMBIENT
Plataforma Educativa es troba compromesa amb el medi ambient 
com la màxima expressió del respecte a les nostres futures gene-
racions, per això la preservació del medi ambient és un principi 
bàsic de tota actuació dels afectats pel present codi, conforme a 
les polítiques i sistemes de gestió mediambiental. 
És per això que impulsem el model 4R (Recollir, Reciclar, Reutilitzar 
i Repensar).

Respectem el Medi Ambient i treballem proactivament la reducció 
de l’impacte mediambiental negatiu i potenciem el beneficiós, 
reduint, reciclant i reutilitzant els recursos, minimitzant el consum 
material i d’energia, i incorporem el concepte de repensar en tot 
allò que fem i que pot afectar al medi ambient.

Volem conscienciar i formar a les persones treballadores mit-
jançant programes de formació i sensibilització, facilitant-los la 
capacitació necessària per al correcte desenvolupament de les 
seves activitats, fomentant la seva participació en l'acompliment 
dels objectius, i el seu creixement com a persones.
Procurem un entorn saludable i segur que promogui la qualitat de 
vida de les persones i protegeixi la seva salut física i psicològica, i 
facilitar la conciliació de la vida personal i laboral de les persones 
treballadores.

Sol·licitar a totes les nostres parts interessades, en especial a la 
proveïdoria, que actuïn aplicant aquests mateixos criteris i garantir 
que es tenen en compte en la selecció de les entitats i/o empreses 
amb qui mantenim col·laboracions.
I que actuïn amb criteris d’utilització de materials més respectuo-
sos amb el medi ambient i de minimització d’embalatges. Priorit-
zem productes eco etiquetats, productes elaborats amb materials 

7.1.
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reciclables o biodegradables, de llarga durada o recarregables.
Garantim el compliment de tots els requisits i reglamentacions 
legals exigibles en qualsevol de les activitats que desenvolupem.
Respectem, protegim i millorem el medi ambient com a objectiu 
bàsic en la gestió i desenvolupament de les nostres activitats 
Maximitzem la rendibilitat social de les activitats i els serveis pres-
tats, fent compatible el seu desenvolupament amb la conservació i 
millora del medi ambient, de forma que les accions d'avui no com-
prometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant 
així el desenvolupament sostenible. 

           DRETS, IGUALTAT I PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT
Els valors formen part de la nostra identitat. Aquests valors neixen 
de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/
cln.pdf 

Són comuns a totes les cultures i amb força suficient per a ser trans-
mesos mitjançant l’equip de professionals que conformen Plataforma 
Educativa i cada una de les entitats que en formen part, atenent i aju-
dant a créixer a infància, joventut, persones amb discapacitat i altres 
persones en situació d’exclusió social per a què esdevinguin respon-
sables, lliures, participatives i autònomes a la societat en què vivim.

Plataforma Educativa integra la Igualtat d’Oportunitats i treballa per 
incorporar la perspectiva de gènere transversal com un element clau 
en el funcionament de tots els seus serveis, actuacions i projectes 
segons la Llei Orgànica del 22 de Març del 2007 per a la Igualtat efec-
tiva de Dones i Homes.
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/03/28/pdfs/A01515-
01548.pdf.

7.2.



28

PL
AT

AF
O

RM
A 

ED
U

CA
TI

VA

No s’acceptarà ni es permetrà cap discriminació per raó d’origen 
nacional, social o ètnic, gènere, llengua, religió, opinió, orientació 
sexual, edat o altra condició. Es rebutjarà i es perseguirà qualsevol 
acte, omissió o manifestació, física o psíquica, per qualsevol mitjà 
que comprometi la integritat psicològica, física o moral, de qualsevol 
persona, així com les manifestacions d'assetjament físic o psíquic, 
moral o d'abús d'autoritat, així com qualsevol altra conducta que 
pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les 
persones. L’objectiu d’incorporar aquesta perspectiva és buscar estra-
tègies per promoure canvis socials i evitar qualsevol tipus de discrimi-
nació, fent especial èmfasis a les de gènere.

En una cultura organitzativa democràtica i transversal, preval la vo-
luntat de treballar per una igualtat real entre els gèneres amb la crea-
ció d'un Pla d’Igualtat. Aquest Pla, aconsegueix la transversalització 
de la perspectiva de gènere a totes les polítiques, projectes i actua-
cions de l’entitat en tots els àmbits administratius (RRHH, elaboració 
projectes, redacció de documentació, recull i explotació de dades) 
com a nivell educatiu amb la supervisió d’una Comissió d’Igualtat in-
tegrada per personal de RRHH, personal del comitè, agent d’igualtat 
i persones treballadores que tenen un interès en l’evolució d’actua-
cions en aquest marc d’actuació.

Alhora es preveuen els mecanismes necessaris per lluitar activa-
ment contra l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual 
i/o expressió de gènere a la feina, tant de tipus vertical (de càrrecs 
directius a persones subordinades, de professionals a usuariat...) o 
horitzontal (entre persones d’igual responsabilitat en la plantilla, de 
personal intern a personal d’altres entitats...). Els mecanismes de 
control i seguiment d’aquestes situacions han de permetre evitar que 
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en cap cas, es donin situacions de victimització per assetjament, de 
conformitat amb la Llei del 24 d’Abril del 2008 del dret de les dones 
d'eradicar la violència masclista amb la realització d’un Protocol de 
prevenció de l’Assetjament i la difusió d’aquestes eines.

Declaració de principis que garanteix el compromís de la direcció 
de l'empresa de tolerància zero en relació amb qualsevol conducta 
o actitud constitutiva d'assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Actuacions d'informació, sensibilització i conscienciació a les 
persones treballadores, al personal directiu i caps intermedis per 
millorar el clima laboral mitjançant el canvi de comportaments i 
actituds inadequades.

Es garanteix la confidencialitat davant d'un cas d'assetjament 
sexual i/o per raó de sexe, així com la protecció de possibles re-
presàlies.

Es fan actuacions d'informació, sensibilització i conscienciació a les 
persones treballadores, al personal directiu i als caps intermedis 
per millorar el clima laboral mitjançant el canvi de comportaments 
i actituds inadequades.

Es fan campanyes informatives que inclouen sessions per explicar 
a les persones treballadores els seus drets i les normes jurídiques 
que els protegeixen, les sancions establertes i el procediment per 
formular queixes o denúncies.

S'han establert canals de comunicació perquè tota la plantilla pu-
gui informar d'actituds i/o comportaments inapropiats o genera-
dors d'assetjament per raó de sexe als centres de treball.

Cal doncs, situar com a protagonistes de la comunicació les persones: 
evitar els estereotips en la mesura que poden fomentar la discrimi-
nació ètnica o racial i amb especial èmfasi pel que fa als de gènere i 

 »  
 

 »  
 
 

 »  
 

 »  
 
 

 »  
 
 

 »
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al llenguatge sexista; i reflectir en els continguts i la projecció pública 
una presència equilibrada dels gèneres tenint cura en:

La utilització de materials i il·lustracions que s'utilitzin.

La promoció del llenguatge verbal que inclogui la perspectiva de 
gènere (Guia de llenguatge no sexista).

La utilització del llenguatge visual i gràfic amb un tractament equi-
tatiu per ambdós sexes i lliure d'estereotips de gènere. Represen-
tar dones i homes en les mateixes funcions i professions.

La potenciació de relacions, tracte i atencions equitatiu a totes les 
persones independentment de la seva condició 

La potenciació del treball cooperatiu i col·laboratiu pel que fa a les 
persones treballadores i a les persones ateses.

I seguir treballant pels drets, la igualtat d’oportunitats i la prevenció 
de l’assetjament, tant internament com externament.

 »

 »  

 »  
 

 »  

 »  
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Codi Ètic / 6

Qualitat8
Plataforma Educativa ha decidit estratègicament per a la nostra 
organització, adoptar un sistema de gestió de la Qualitat ferm per 
poder-nos ajudar a millorar el nostre desenvolupament global, tenint 
en compte el context de l'organització i les expectatives de les parts 
interessades, els possibles riscos i oportunitats, enfocant-nos en els 
processos interrelacionats per augmentar la satisfacció de la nostra 
clientela i persones ateses, basant-nos en la metodologia del Cicle de 
Deming (Planificar-Fer-Verificar-Actuar), i complint, com no, amb els 
requisits de la Norma UNE-EN ISO 9001 corresponent, a la que ens 
hem subscrit com a marc de referència  per recollir documentalment 
les tasques de desenvolupament i els seus procediments.

Les nostre entitats es comprometen a millorar contínuament l'eficàcia 
del nostre sistema de gestió de la qualitat, vetllant per assegurar i mi-
llorar contínuament la qualitat en tots els processos i serveis.  Treba-
llem per aconseguir la màxima satisfacció de la nostra clientela, donant 
resposta a les seves necessitats, promocionant les bones pràctiques i la 
comunicació de la gestió.

Per gestionar tot aquest sistema de Qualitat, és estratègic el lideratge i 
compromís de l’Alta Direcció essent responsable de l’eficàcia d’aquest 
sistema de gestió de la Qualitat, promovent la presa de consciència, as-
segurant els recursos necessaris, i assegurant que els processos , pro-
ductes i serveis subministrats externament són conformes als requisits 
necessaris pel compliment del seu servei, i comunicant la importància 
d’una gestió eficaç per aconseguir els resultats previstos.
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Es bàsica la planificació dels objectius, accions i recursos, així com la 
presa de consciència i la comunicació per donar resposta a les perso-
nes que atenem i a la clientela en general; així com també l’avaluació 
del desenvolupament dels serveis, de la satisfacció de la clientela i 
l’anàlisi i millora contínua de tota la gestió del sistema.  

Política de les entitats / 8 9
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9 Gestió del coneixement

Plataforma Educativa creu fermament en l’anàlisi de la pràctica profes-
sional, de tal manera que incorpora a tots els programes i serveis que 
desenvolupa, una especial atenció a la revisió de la tasca, l’assoliment 
dels objectius i indicadors i la concreció dels resultats. 

És voluntat de Plataforma Educativa la incorporació, en la mesura que 
els factors condicionants ho facin possible, d'elements de seguiment 
i avaluació basats en el mètode científic. La contrastació de resultats, 
vers una metodologia i base teòrica, han de permetre la obtenció de 
nous indicadors que han de facilitar la consecució dels resultats i gene-
rar elements d’anàlisi orientats a articular serveis més eficients.

Plataforma assumeix directament aquesta aposta amb dotació d’equip 
propi o bé en col·laboració amb el sector universitari o altres entitats 
del sector, amb qui establirà convenis específics. 

La divulgació dels resultats, d'acord amb les administracions correspo-
nents, ha de permetre que els serveis desenvolupats, a l'hora que el 
sector d’atenció a les persones, ajustin cada vegada de millor manera, 
l'atenció i metodologia a les característiques de les persones ateses.
Aquests documents seguiran amb rigor la metodologia de base cientí-
fica i permetran generar publicacions de caire científic que facilitaran a 
visualització de resultats basats en evidències.
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Model teòric i 
d'intervenció social10

Plataforma Educativa incorpora en tot allò que fa una manera de 
fer-ho. Aquest tret diferencial ve estrictament marcat per un model 
d’intervenció socioeducatiu propi. Aquest fet no vol dir que sigui exclu-
siu, sinó que és un tret d’identitat. L'organització ha generat model a 
partir d’incorporar, replicar, absorbir, identificar i construir un discurs i 
una metodologia tècnica que estan presents en tot allò que fa. Alhora, 
aquesta adscripció metodològica ha de permetre un creixement i una 
adaptació a les realitats socials.
Darrera tot servei gestionat per Plataforma Educativa, de qualsevol 
projecte que es vol impulsar, existeix una base metodològica que beu 
de constructes teòrics i d'experiència de la pràctica socioeducativa. 
En aquest moment i donat que la vigència del mateix és sempre 
en funció dels avenços en el coneixement de la persona i les seves 
diferents dimensions, la base del model d’intervenció educatiu està 
centrat en:

La concepció sistèmica i relacional de les relacions humanes.

L’atenció centrada en la persona com a eix fonamental del disseny 
educatiu.

El treball comunitari com a base de qualsevol intervenció social.

El respecte i adaptació  a la identitat i diversitat pròpia, sigui reli-
giosa, sexual, ètnica o funcional.

A tal efecte, totes persones vinculades a la intervenció amb altres 
persones dins els marc de Plataforma Educativa seran acompanyades 
perquè incorporin aquesta metodologia en el desenvolupament de la 
seva tasca.

11
 »

 »  

 »

 »  
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Codi Ètic / 8

Innovació11
A Plataforma Educativa apostem per la innovació com a impuls per a la 
millora i canvi dels serveis. 

Optem per treballar amb iniciativa, mentalitat oberta, creativa i dinà-
mica, fomentant la investigació i l’anàlisi permanent de necessitats.

Treballem des de la complementarietat com eix del nostre treball, 
facilitant la participació i la valorització de les propostes. 

Considerem que la innovació és un element important en el desenvo-
lupament de la missió de cada un dels projectes que desenvolupem. És 
a partir d’aquests que podem fer propostes noves per aconseguir ser 
professionals més eficients i eficaços i millorar així la qualitat de vida de 
qui atenem. 

La innovació ens porta a desenvolupar-nos, a créixer, a trobar solucions 
a velles necessitats però també a desenvolupar noves accions per a 
necessitats emergents.

Es promourà l’existència d’un equip d’innovació, que anomenarem IDI, 
format per les diferents coordinacions tècniques i altres responsables. 
El treball d’aquestes persones és en equip, compartint, debatent i con-
sensuant projectes amb alineament al pla estratègic i el corresponent 
pla anual.

La tasca de l’equip IDI es basa en promoure i fomentar que qualsevol 
professional incorpori elements com: 

Associar idees, no compartimentar, sinó tenir clar que tot es pot 
unir i barrejar.

Plantejar-se preguntes constantment, desafiar el que ja està esta-

 »  

 »  
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blert de manera teòrica.

Tenir un ull atent a tot el que veiem, llegim, escoltem i compartim. 
Les idees neixen a tot arreu. 

Experimentar i assajar la idea que hem tingut a través de proves 
pilot. 

Política de les entitats / 11
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 »  
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8.5.3 Internacionalització12
Plataforma Educativa i les entitats que en formen part assumeixen 
com a part de les seva missió promoure espais de col·laboració amb 
entitats socials o administracions de fora l’àmbit nacional. 
Qualsevol d’elles pot participar o tenir un paper durant una de les 
fases d’un projecte d’internacionalització. Així també qualsevol 
departament transversal donat que el procés d'internacionalització 
no és exclusiu de l’àrea tècnica sinó que pot suposar col·laboracions a 
diferents nivells entre organitzacions i/o professionals.  
També pot donar continuïtat a programes o serveis que desenvolupa 
a través de partenariats, consultoria o gestió directa fora de l’estat.

La internacionalització engloba:
Promoure la innovació.
Realització de recerques científiques.
Intercanvi de bones pràctiques.
Intercanvi de personal.
Exportar serveis.
Desenvolupament de formació.
Incidència política.
Nous àmbits d’actuació.
Presentació de programes o serveis.
Aplicació pràctica dels coneixements adquirits.

Plataforma assumeix directament aquesta àrea d’acció amb dotació 
d’equip propi o bé en col·laboració amb el sector universitari o altres 
entitats del sector (nacionals o estrangeres), amb qui establirà conve-
nis específics. 

 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »
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La selecció dels projectes i contraparts per norma general van lliga-
des a l’aprovació del pla anual per part del patronat  i en el cas de no 
ser-hi contingudes en temps i forma, han de comptar amb l’aprovació 
del patronat, abans d’iniciar cap acció legal que ens hi comprometi.

Els nous projectes, persones sòcies que col·laboren i contraparts, han 
d’estar alineats amb els estatuts de l’organització i han de vetllar per 
un correcte desplegament del pla estratègic de l’Entitat.

Relatiu a la selecció de nous projectes:
Plataforma prioritza els projectes sostenibles i innovadors que 
comportin accions preventives i alternatives, incorporant factors de 
proximitat al territori i de millora de la qualitat de vida de les perso-
nes.  Específicament aquells que afavoreixen l’assoliment dels fins 
de l’organització i facilitin el compliment del pla estratègic i que en 
temps i forma han estat inclosos en el pla d’acció anual de l’organit-
zació i/o aquells que:

Puguin significar per l’ESAL² un element diferenciador, de qualitat 
i estratègic.

Serveixin per donar atenció de manera integral a les persones en 
risc social o possibilitat de patir-ne (infants, joves, dones, persones 
migrades, persones tutelades i ex tutelades, persones amb disca-
pacitat, persones amb intel·ligència límit, gent gran, persones amb 
trastorn mental, persones aturades).

Serveixin per crear, dirigir i consolidar espais de treball, on aques-
tes persones puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats 
laborals, relacionals, emocionals i que alhora garanteixin la seva 

Codi Ètic / 8Nous projectes,  
sòcies col·laboradores i 
contraparts13

 »  

 »  
 
 
 
 

 »
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socialització i inclusió social.

Serveixin també, per potenciar la institució de la família, amb totes 
les modalitats i variants possibles.

Ofereixin serveis educatius, socials, culturals, lúdics, laborals, pre-
laborals, residencials, formatius, terapèutics, preventius, d’investi-
gació, mèdics i esportius, contemplant la possibilitat de promoure, 
crear, participar, en empreses d’inserció.

Recolzin el desenvolupament de projectes de cooperació, sud-
nord i nord-sud.

Potenciïn l’assoliment de valors que promoguin una societat més 
justa i lliure.

Incideixin en la societat, per tal de possibilitar un procés de trans-
formació social on la persona sigui la protagonista; que responguin 
a les necessitats de la societat i que tinguin un impacte positiu en 
ella (usuariat, clientela, grups d’interès...).

Vetllin pel reconeixement professional de les persones treballado-
res de l’àmbit social.

Facilitin l’accés al treball i la seva universalització,  que vetllin per 
la millora de la qualitat de vida, pel respecte vers l’altra persona, 
per la sostenibilitat mediambiental, per la conciliació entre la 
vida personal i laboral, per la promoció de la participació,  per la 
revalorització democràtica, per l’autonomia de les persones, per 
la complementarietat i optimització a tots els nivells, incideixin en 
l’abordatge ètic dels serveis, promoguin l’equitat.  

Plataforma Educativa, pot crear, promoure i cooperar en projectes 
culturals que fomentin el desenvolupament cultural de la societat, 
des d’una perspectiva de respecte a la pròpia cultura, a la intercul-
turalitat, al multilingüisme, a l’equitat i a la cultura de pau de les 

 »  

 »  
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nacions i les persones; pot actuar com a fundació tutelar i pot inves-
tigar, editar, divulgar projectes, metodologies, estudis, tractats, bones 
pràctiques... referents a l’àmbit sociocultural i educatiu.

Relatiu a les persones sòcies que col·laboren:
Qui col·labora o col·laboren del nou Projecte, poden ser entitats 
d’iniciativa social i/o sense ànim de lucre públiques o privades amb fi-
nalitats de caràcter anàleg. I aquestes han de tenir uns  fins similars o 
d’acord als que té Plataforma Educativa, i serà necessari que confluei-
xin tècnicament i èticament als valors de la nostra organització.
Si cal establir col·laboració amb una persona física o jurídica, ens 
assegurem que té objectius de responsabilitat social corporativa 
adients i que la tasca que du a terme no vulnera cap dret.

Relatiu a la selecció de contraparts:
Pel desenvolupament de projectes de cooperació, les contraparts 
poden ser entitats d’iniciativa social i/o sense ànim de lucre públi-
ques o privades amb finalitats de caràcter anàleg. Aquestes han de 
ser organitzacions fortament arrelades al territori i amb trajectòria 
demostrable, i han de tenir uns fins similars o d’acord als que té 
Plataforma Educativa, i serà necessari que conflueixin tècnicament i 
èticament als valors de la nostra organització.
L'entitat realitzarà supervisió tècnica i econòmica del projecte desen-
volupat per la contrapart. Si cal fer contrapart amb una persona física 
o jurídica, ens assegurem que té objectius de responsabilitat social 
corporativa adients i que la tasca que duen a terme no vulnera cap 
dret.

14Política de les entitats / 13
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8.5.3 Comunicació14
La política de comunicació respon al doble objectiu de donar a 
conèixer l’activitat de l’entitat a nivell intern i a nivell nacional i inter-
nacional, i posicionar-la en el tercer sector, com una Entitat proactiva, 
innovadora i que ofereix solucions en l’àmbit dels serveis socials.

Disposem, d’un Pla de comunicació i d'un manual d'estil, en el que 
es fixen les accions i actuacions concretes, encaminades a la conse-
cució dels objectius de l’entitat i que van dirigides a la plantilla de 
professionals que treballen a l’organització, a la nostra clientela, a les 
persones beneficiàries dels nostres serveis i projectes, a proveïdoria, 
a la xarxa de serveis socials del territori, als mitjans de comunicació i 
a la societat en general.

La interacció i l’establiment d’uns òptims canals i sistemes de comu-
nicació, de reflexió i opinió són imprescindibles per a garantir el bon 
funcionament dels serveis i la seva qualitat, facilitant la participació, 
la transmissió i la socialització de la nostra acció, creant i participant 
en xarxes i organitzacions que ho possibilitin.
Potenciar la utilització de les TIC i la inversió en aquest camp.  
Vetllar per comunicar en tot moment una imatge fidel de l’organitza-
ció,  amb informació complerta i actualitzada, accessible al públic en 
general, amb dades reals i que no indueixin a errors d’interpretació. 

La comunicació és un instrument de sensibilització i educació. Ara 
més que mai, per la importància que té en la nostra societat el 
llenguatge audiovisual i el de les noves tecnologies, es recomana as-
segurar un ús responsable de les imatges utilitzades en els processos 
comunicatius de les entitats membres.



42

PL
AT

AF
O

RM
A 

ED
U

CA
TI

VA

Així, les pautes comunicatives pel que fa a l’ús d’imatges seran:
Tractar totes les persones amb el màxim respecte cap a la seva volun-
tat i dignitat. 

Reflectir la diversitat de tota la ciutadania, fomentar la cohesió social 
i no discriminar ningú pel seu origen, ètnia, gènere, creença, cultura, 
llengua, idees, condició familiar o socioeconòmica, situació física o 
psíquica, orientació sexual o altres circumstàncies. 

Situar com a protagonistes de la comunicació les persones: evitar els 
estereotips en la mesura que poden fomentar la discriminació ètnica 
o racial i amb especial èmfasi pel que fa als de gènere i al llenguat-
ge sexista; vetllar per la igualtat entre dones i homes, i reflectir en 
els continguts i la projecció pública una presència equilibrada dels 
gèneres. 

Evitar imatges de relació desigual al món o de les quals es pugui 
interpretar paternalisme, superioritat, etc., i buscar imatges que 
mostrin relacions d’igualtat, de diàleg, etc. 
Respectar el dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de les perso-
nes, agafant com a referència el que estableix la Llei de protecció de 
dades. 
No s’han de difondre continguts que incitin a la violència física, sexual 
o psicològica, o que la justifiquin.
Promoure la consulta i comunicació a les contraparts o organitza-
cions sòcies en l’ús d’imatges que tractin de la seva realitat.
Tenir especial cura de la imatge dels infants . 
Tenir especial cura de la imatge que es dóna de totes les cultures.
Equilibrar els aspectes emocionals amb els racionals, i ajudar-se de 
les imatges en ambdós casos.

Política de les entitats / 14 15
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Codi Ètic / 8Llei Orgànica de 
Protecció de Dades 
(LOPD)15

Plataforma Educativa disposa d’una guia que conté una breu explica-
ció de la normativa i forma de procedir en matèria de protecció de 
les dades de caràcter personal, i té com a objecte i finalitat presidir 
les pautes a seguir per totes les persones físiques i jurídiques que 
es relacionin amb l'organització en matèria de dades de caràcter 
personal. 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades i garantia dels drets digitals, les Entitats que conformen Plata-
forma Educativa es comprometen a complir les normes vigents sobre 
protecció de dades i a facilitar als i les professionals la formació i els 
mitjans adequats per complir-les, donant en tot moment compliment 
al principi de responsabilitat proactiva. L’actual normativa, requereix 
un compliment diligent i proactiu per part de totes les persones que 
intervinguin en el tractament de dades de caràcter personal. 

Per aquest motiu, totes les persones que tinguin relació directa o 
indirecta amb Plataforma Educativa i, per tant, amb totes les entitats 
que en formen part, actuaran de conformitat amb la normativa apli-
cable, respectant en tot moment la protecció de les dades a les quals 
tenen accés, fins i tot, un cop hagi finalitzat la relació. 

Normativa aplicable en matèria de protecció de dades: Llei Orgà-
nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de 
les persones físiques en el que respecta al tractament de dades per-
sonals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 
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Dades personals: Les dades personals són qualsevol informació rela-
tiva a una persona física viva identificada o identificable. Les diferents 
informacions, que recopilades poden portar a la identificació d'una 
determinada persona, també constitueixen dades de caràcter perso-
nal. Per exemple: nom, adreça, telèfon, registre sanitari, informació 
bancària, preferències culturals, etc.

Categories especials de dades: Les categories especials de dades 
fan referència a aquelles dades que són especialment sensibles, ja 
que revelen circumstàncies o informació de la persona sobre la seva 
esfera més íntima i personal. Aquestes dades mereixen especial pro-
tecció, ja que el seu tractament podria suposar importants riscos per 
als drets i llibertats fonamentals dels interessats i les interessades. 
Formen part d'aquesta categoria de dades personals aquelles que: 
Rebel·lin ideologia, afiliació sindical, religió i creences. Facin re-
ferència a l'origen racial, a la salut i a la vida sexual. Es refereixin a la 
comissió d'infraccions penals o administratives. Dades biomètriques i 
genètiques. 

Tractament de dades: El tractament de dades és qualsevol operació 
o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts 
de dades personals, ja sigui per procediments, automatitzats o no, 
com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, 
adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació 
per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, 
acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció. A la 
pràctica, el tractament de dades és qualsevol activitat en la que es 
trobin presents dades de caràcter personal, ja sigui de forma manual 
o automatitzada.

Política de les entitats / 15 16
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8.5.3 Memòria digital16
El procés de digitalització es cada vegada més present en la dinà-
mica de les organitzacions. Alhora que genera sistemes de registre i 
emmagatzematge més eficients i sostenibles, permet un accés més 
ràpid i precís a tota la documentació.
Els recursos digitals no són infinits i cal una racionalització dels matei-
xos, sempre vinculat al compliment de les diferents normatives que 
afecten els sistemes de registre i custòdia de la documentació. 

Plataforma Educativa i les entitats que en formen part, juntament 
amb els partners tecnològics vinculats, vetllen per la racionalització 
de l’ús de la tecnologia digital i és per aquest motiu que acorden un 
procediment específic que regula les diferents formes d’emmagatze-
matge i gestió de la informació digital i les seves temporalitzacions. 

Plataforma Educativa vetllarà per la digitalització de tota la documen-
tació existent, la seva custodia, emmagatzematge, còpia de seguretat 
i l’accés a la mateixa.

 Alhora gestionarà els seus equips  per tal que la informació disponi-
ble, que comporti utilització de recursos i afecti a la capacitat d’em-
magatzematge,  velocitat d’accés, necessitat de còpies de seguretat i 
protecció a la xarxa, sigui la mínima requerida per garantir el correcte 
funcionament de tots els serveis i departaments.

En paral·lel Plataforma Educativa subscriu la voluntat per treballar 
vers una digitalització total d’arxius, compaginant la sostenibilitat me-
diambiental, el desenvolupament de noves tecnologies de gestió de 
la informació i la generació de noves fonts de coneixement sempre 
en el marc que estableix la LOPD vigent.
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8.5.3 Finances17
El patronat i l'equip directiu de cada una de les entitats vetlla per la 
situació patrimonial, financera i econòmica de cadascuna de les Enti-
tats, especialment per la solvència financera a curt i llarg termini amb 
la finalitat de garantir la seva pervivència i sostenibilitat. Es promourà 
una gestió que garanteixi l'autonomia i solvència financera, s’aplica-
ran procediments d’aprovació de despeses presidits per l’austeritat i 
amb criteris de selecció de proveïdora, incorporant sempre que sigui 
possible criteris socials i criteris d’economia social.

Fem de les finances una eina d’optimització i multiplicació de l’acció 
desenvolupada, per tal de treballar per la sostenibilitat, diversificant 
les fonts de finançament i els recursos, gestionant-los amb rigor, op-
timització i complementarietat, per tal d’obtenir el màxim rendiment 
amb la mínima acció incidint positivament vers l’entorn.

Relatiu a la sostenibilitat, en cas que sigui necessària la construcció 
d’un nou equipament, aquest estarà suficientment finançat per les 
parts col·laboradores, i no obligarà a l’entitat a assumir un endeuta-
ment superior al que pot sostenir el servei a desenvolupar-hi. Vetllem 
perquè el dia a dia del nou servei sigui sostenible econòmicament 
per cadascun dels seus conceptes. 

En el supòsit que a l'inici del projecte sigui necessari un recolzament 
econòmic per part de l'entitat, aquest estarà quantificat i emmarcat 
en el temps, i en cap cas serà superior al que l’organització pot soste-
nir, segons el  fons de maniobra disponible en aquell moment.
L’equip directiu vetllarà per a portar a terme aquesta planificació 
reportant-ne al patronat.
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Els comptes anuals, que comprenen el balanç de situació, el compte 
de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici, seran auditats 
anualment a través d’una empresa auditora externa.
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8.5.3 Recerca de fons18
Fem de la recerca un instrument de generació de recursos que possi-
bilitin els nostres fins.
El patronat té una “política d’acceptació de donacions” que estipula 
d’entre altres coses, el següent:

S’accepten les donacions que no condicionen en absolut el projecte 
social de l’entitat, el producte i als seus actors.
L’entitat accepta donacions provinents tant del sector públic com el 
privat, tant d’empreses com de particulars.

En el cas de donacions del sector públic, se’n presumeix amb caràc-
ter general, la manca de necessitat de fer cap tipus de comprovació 
sobre el seu origen lícit.

En el cas de donacions del sector privat i en compliment de la Llei 
10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme, s’estableix un protocol intern que garan-
teixi els següents termes:

Identificar i guardar còpia de la identificació del donant (NIF o DNI)
Els ingressos en efectiu només es poden rebre a través d’ingrés en 
el compte bancari.
Si la donació és en espècie, cal un document detallat dels produc-
tes i valoració econòmica.
La Fundació beneficiaria, emetrà un certificat de donació en base 
a la llei vigent, identificant l’import i el projecte beneficiari.
Només els donatius inferiors a 100€ poden ser anònims, lligats a 
campanyes de captació específiques que cal documentar.

 »
 »  

 »  

 »  

 »
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L’entitat no accepta donacions provinents d’accions il·lícites o que va-
gin contra les finalitats socials de l’entitat. Per tant en tots els casos, 
i dins les seves possibilitats, tindrà en compte el possible origen dels 
diners o béns donats.

L’entitat per tal de promoure la captació de donacions, pot desen-
volupar campanyes, activitats, actes, etc. que facilitin la recepció de 
fons.

L’entitat accepta donacions en espècie sempre que aquestes ga-
ranteixin la privacitat de les persones usuàries, i el bé o equip cedit 
tingui necessitat interna i compleixi els requeriments tècnics i norma-
tius.

L’entitat facilitarà, l’implantació de polítiques de RSC, tant internes, 
com externes que vehiculin la participació ciutadana i empresarial al 
procés de generació de recursos.

Amb la creació d’Acciona’t, com a entitat que promou el voluntariat 
es pretén arribar a la ciutadania com actors actius de recerca de fons 
per Projectes socials.
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8.5.3

Criteris i selecció 
de la proveidoria19

S’han establert uns criteris de selecció de proveïdoria i persones 
subcontractades, convertint a aquestes amb aliades estratègiques i 
complementàries de la nostra acció, s’indiquen a continuació amb 
caràcter no limitant:

Qualitat del producte i/o servei.
Preu de mercat.
Competència tècnica i/o professional.
Referències.
Estructura adequada per atendre les necessitats de les entitats.
Termini lliurament.
Qualsevol altre requeriment que l’Entitat cregui oportú.
Altres criteris.

Aquests criteris estan relacionats amb criteris de qualitat, ambien-
tals i socials: que estiguin certificats, que siguin locals o comarcals, 
que compleixin la legislació en matèria de SST³ i LISMI⁴, que tinguin 
una política per garantir la igualtat d’oportunitats, amb polítiques de 
conciliació personal i professional, etc.

Els proveïdors i proveïdores han d’estar sotmeses a un sistema d’ava-
luació i reavaluació de manera periòdica.

 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »
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8.5.3 Transparència20
La transparència és un bé públic essencial que cal defensar si es vol 
augmentar la confiança de la societat en el sector fundacional.

La pàgina web és l’instrument fonamental per a la comunicació i la 
publicació de les actuacions de l'entitat i en l’apartat Transparència es 
disposarà de tota la informació que la organització estimi pel compli-
ment de rendiment de comptes a la societat.

Cada Entitat membre donarà a conèixer a la societat els seus fins, 
les seves activitats i les persones beneficiàries de la seva actuació. 
Igualment, farà públics els seus estatuts i les presents normes, així 
com la composició dels seus òrgans de govern i el seu equip directiu, 
mitjançant una informació actualitzada i veraç.

El patronat és responsable que es mantingui actualitzada la pàgina 
web de cada Entitat i que es coordini el seu contingut amb el que 
resulti dels documents, així com d’aquells continguts que vinguin 
marcats per la normativa aplicable.

El contingut mínim que figurarà en la pàgina web de la Fundació és:
Els estatuts.
Les principals línies estratègiques d’actuació.
El Codi de bones pràctiques en govern, transparència i rendiment 
de comptes.
Les memòries anuals d’activitats.
Comptes anuals i auditoria
Contractes amb l’administració, subvencions i convenis de col·la-
boració
Els òrgans de govern i la seva composició.

 »
 »
 »  

 »
 »
 »  

 »
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L’estructura organitzativa.
Les adreces de contacte a les que es pot adreçar el públic en 
general.
Tota la informació requerida segons la Ordre de transparència 
JUS/152/2018.
Tota aquella altra documentació que el patronat cregui rellevant.

A aquest efecte, és convenient que l’Entitat faciliti a les noves perso-
nes membres:

Un breu resum històric de l'entitat.
Els estatuts socials.
El pla estratègic vigent.
El recull de polítiques.
Els comptes anuals i l’informe d’auditoria de l’últim exercici econò-
mic aprovat.
Les dades de contacte dels altres membres del patronat i resta 
d’equip directiu (telèfons, correus postals i correus electrònics).
L’organigrama de l’Entitat.
La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
El darrer balanç social.
Si escau, informació sobre les entitats en les que l’Entitat participi 
i/o estigui vinculada.
I tot allò recollit al protocol d'acollida de nous i noves membres del 
patronat.

Política de les entitats / 20
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8.5.3

Disposicions
finals21

ENTRADA EN VIGOR
Aquesta nova versió del document entrarà en vigor a partir de l’1 de 
gener de 2020.

VIGÈNCIA
Aquest recull de Polítiques tindrà vigència indefinida i estarà sotmès 
a avaluació continuada i a les oportunes modificacions quan el Patro-
nat i/o Consell d’Administració així ho consideri i sempre atenent a la 
normativa vigent.
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22 Peus de pàgina
Paràgraf extret del codi de conducta de FedeCat. 
Organitzacions per a la justícia global.

ESAL: Entitat sense ànim de lucre

SST: salut i seguretat en el treball

LISMI: Ley de integración social del minusvalido

1

2

3

4
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Eixos d’Identitat és una col·lecció de Plataforma 
Educativa que posa en paper recursos i materials 

transversals i de referència de les entitats que 
composen la xarxa i que en són trets identitaris.

 
Títols publicats:

1. Codi Ètic / Codi Ètic 01.a
2.  Guia del llenguatge no sexista

3. Política de les entitats




