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El Grup Fundació Ramon Noguera és una organització 
compromesa amb el benestar de les persones, 
transparent i socialment responsable. Tots els 
treballadors, liderats per l’equip directiu, estan altament 
implicats en la missió de l’organització i compromesos 
amb la qualitat i la sostenibilitat social i ambiental.

És per aquest motiu que ens satisfà de presentar el 

Presentació

Salutació del President Salutació de la Directora

Amb aquest informe presentem el balanç dels 50 anys 
de trajectòria de Grup FRN.

Ens sentim satisfets d’haver-los celebrat amb els 
nostres usuaris, professionals i també en un acte 
central obert a tota la societat. Amb la intenció de 
donar-hi continuïtat, cada any obrirem les portes 
per acollir a tots els “amics de la Fundació”, i seguir 
fent protagonistes a les persones amb discapacitat 
intel·lectual, explicant les seves necessitats, la seva 
realitat i també les seves inquietuds i anhels.

Amb aquest compromís d’estar al costat de les 
persones amb capacitats diferents, treballem per 
facilitar els suports necessaris i contribuir a què cada 
un sigui capaç de sumar com a ciutadà de ple dret i 
entre tots seguir construint una societat mes justa i 
igualitària. 

Vull demanar a totes les administracions que segueixin 
donant confiança a les entitats territorials sense ànim 
de lucre per avançar en la gestió dels nostres serveis. 
Cal posar en valor la tasca que les entitats socials a 
Catalunya han fet i fan en favor de les persones i les 
seves famílies.

Compteu amb tots els membres del Patronat per donar 
continuïtat al projecte social de la Fundació.

Salvi Amagat i Usan

Arriba el moment de reflexionar i planificar noves 
accions de futur.

Hem centrat el 2015 en donar continuïtat a la inserció 
laboral, mitjançant el manteniment de línies de negoci 
en el marc d’un Centre Especial de Treball que ens ha 
permès donar ocupació a més de 110 treballadors amb 
discapacitats. També hem treballat intensament en 
l’oferta d’una àmplia carta de serveis adreçats a l’atenció 
a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i 
infants amb trastorns en el seu desenvolupament 
donant atenció a més de 900 persones.

Les principals accions han estat relacionades amb 
l’emprenedoria social, –millorant productes i serveis–, 
i amb la recerca, el desenvolupament i la innovació 
social, alhora que hem estat actius en programes 
europeus i d’internacionalització.

La nostra voluntat és la de seguir liderant el sector 
social representatiu de les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la comarca del Gironès.

Tota aquesta gestió ha estat possible per la continuïtat 
del finançament per part de la Generalitat de Catalunya, 
pels ingressos obtinguts de la prestació de serveis i 
venda de productes, i per les accions de mecenatge i 
donacions.

Una vegada més, volem mostrar el nostre més sincer 
agraïment a totes les persones que han estat al nostre 
costat. 

Pepita Perich i Pujol

nostre setè informe de sostenibilitat que correspon a 
l’any 2015.

En aquest informe publiquem els resultats dels 
indicadors i els resultats anuals dels tres vectors de 
la sostenibilitat: l’Econòmic, l’Ambiental i els Social, 
i els objectius per a l’any 2016 de cada una de les 
categories de la sostenibilitat.

· 1 ·



Què és el Grup FRN?

Patronat

Visió

Missió

Gestiona els serveis 
transsversals

Gestiona l’àrea d’inserció 
laboral i d’empresa social

El Grup FRN és un grup d’entitats sense ànim de lucre que treballa per garantir la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i la de les seves famílies a la comarca del Gironès.

REFERENT: entitat social reconeguda a Catalunya, líder en el sector de serveis a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i a les seves famílies, que busca l’excel·lència en la qualitat dels seus serveis.

INNOVADOR: recerca constant d’eines, coneixements, mètodes i tecnologies per aplicar a la prestació del servei, 
a la comunicació i a la informació.

PROFESSIONAL: equip humà qualificat i obert a la formació contínua, flexible i adaptable als canvis i necessitats de 
l’entorn com a garantia per assolir l’excel·lència en els resultats de l’organització.

PARTICIPATIU I OBERT: entitat vinculada a la comunitat, transparent en la seva gestió del dia a dia i amb un alt 
nivell de comunicació amb les famílies i professionals.

EMPRENEDOR SOCIAL: genera els recursos necessaris per al desenvolupament de les seves activitats, actuant 
de manera eficient, eficaç i responsable envers les persones i l’entorn.

Grup Fundació Ramon Noguera

Garantir la qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual, oferint els suports individualitzats necessaris 
en els àmbits del benestar personal, la participació social i l’autodeterminació.

Salvi Amagat Usan (President)
Pepita Perich Pujol (Vicepresidenta)
Lourdes Marquès Puig (Secretària)
Jordi Masbernat Saló (Tresorer)
Carles Garrido Llopis (Vocal)

Mateu Ginés Mota (Vocal)
Òscar Miró Quintana (Vocal)
Alfons Noguera Hosta (Vocal)
Dolors Punsí Geladó (Vocal)
Ester Triadó Rosa (Vocal)
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Gestiona l’àrea social i 
d’atenció a persones

http://grupfrn.cat/fundacio-mas-xirgu
http://grupfrn.cat/fundacio-montilivi
http://grupfrn.cat/fundacio-ramon-noguera


Organigrama

La política del Grup Fundació Ramon Noguera integra 
els aspectes de qualitat, sostenibilitat, seguretat 
i salut laboral com a marc de treball de la nostra 
missió de garantir la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual.  Alhora, estableix els 
compromisos que assumeix tot els personal de les 
entitats que formen el grup.

Es pot consultar la política del Grup FRN aquí.

Olga Casas
DIR. CDIAP

ÀREA INFÀNCIA

Objectius i reptes de futur

En el marc del Pla estratègic del Grup FRN vàlid fins 
l’any 2017 estan establertes les línies de treball a seguir 
en aquest període de temps i els objectius estratègics 
de la nostra entitat a llarg termini.

Es pot consultar tot el contingut del Pla estratègic aquí. 

Política Pla estratègic

Grup Fundació Ramon Noguera

PATRONAT

Ester Triadó
DIR. STO I LLARS 

ADULTS

Lourdes Juscafresa
DIR. RESIDÈNCIES 

I CAE ADULTS

COORDINACIÓ COORDINACIÓ COORDINACIÓ

TÈCNICS TÈCNICS TÈCNICS

PERSONAL 
ATENCIÓ DIRECTA

PERSONAL 
ATENCIÓ DIRECTA

PERSONAL 
SUPORT ADMIN.

Pepita Perich
DIRECTORA CET I SERVEI LABORAL ADULTS

Ester Camps
RESP. 

COMERCIAL

Teresa López
RESP. USAP

Joan Bussé
RESP. LÍNIES 
DE NEGOCI

Lourdes 
Juscafresa 

RESP. 
ALIMENTACIÓ

Alba Roca
RESP. ESPA LA 

FUNDACIÓ

TÈCNICS TÈCNICS TÈCNICS

EQUIP DE PRODUCCIÓ

Lourdes Marquès 
ADMINISTRACIÓ I 

FINANCES

Marta Ramírez 
COMUNICACIÓ 

I MKT

Marina Molina
PROJECTES I R+D

Bea Pueo
RRHH I PRL

Elisabet Riera
QUALITAT, MEDI 

AMBIENT I 
MANTENIMENT

Pepita Perich
DIRECTORA GERENT

PATRONAT
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http://grupfrn.cat/politica
http://grupfrn.cat/pla-estrategic


Gestió econòmica i objectius econòmics 2016

Gestió i objectius Fundació Mas Xirgu

Gestió i objectius Fundació Montilivi

Gestió i objectius Fundació Ramon Noguera

El Grup FRN disposa de la certificació de qualitat ISO 9001 per a totes les activitats, que ens permet donar la  
màxima confiança a usuaris, famílies, empreses i administracions en la prestació de serveis de qualitat. 

El fet de ser una entitat social sense ànim de lucre genera ens els nostres grups d’interès l’exigència d’un bon govern 
i d’una gestió econòmica transparent i sostenible, per això garantim una informació transparent i completa publicant 
a la web corporativa els comptes anuals i els informes de l’auditoria econòmica de les tres entitats del grup.

Es pot consultar l’apartat de Transparència aquí. 

Gestió i objectius operatius 2016

· Projectes de R+D+I Europeus i Internacionals 

· Implantació SAP a totes les àrees del Grup Grup FRN 

· Gestió i avaluació per competències del lloc de treball 

· Implantació de l’acreditació del model d’Excel·lència de qualitat al CDIAP

· Participació en línies de recerca amb universitats 

· Millora contínua de sistemes i metodologies centrades en la qualitat de vida de les persones amb DI

· Nou servei ocupacional d’inserció per a persones amb DI - SOI

· Implantació del programa informàtic de gestió a nivell tècnic

· Optimització de les infraestructures  dels serveis d’acolliment residencial 

· Millora de mètodes de treball de jardinera

· Millora de nous mètodes de treball de neteges

· Implantació de serveis complementaris al rentat de vehicles 

· Àrea de negoci “Espai la fundació – Shopp Out  

· Disseny producte propi 
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Gestió social i objectius socials 2016

Gestió i objectius Fundació Mas Xirgu

Gestió i objectius Fundació Montilivi

Gestió i objectius Fundació Ramon Noguera

El nostre compromís és el de treballar per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual amb sinèrgia amb altres entitats del sector i en cooperació amb empreses i l’administració per la igualtat 
d’oportunitats, alhora que integrar a la societat i crear ocupació per donar visibilitat i veu a un sector de la població 
en risc d’exclusió, treballar per donar solucions a les necessitats específiques del col·lectiu de persones amb DI i 
subministrar els suports necessaris individualitzats segons cada cas.

· Gestió de la prevenció de riscos laborals  

· Comunicació externa del Grup FRN 

· Col·laboració amb entitats externes per realitzar accions de mecenatge i RSE

· Gestió de RRHH per a la millora de la comunicació interna i realització de plans d’igualtat 

· Transferir coneixement i experiència al sector de la DI i de l’atenció precoç a l’àmbit autonòmic, estatal i internacional.

· Gestió de la prevenció de riscos laborals 

· Difusió dels serveis i millora de la comunicació amb les famílies 

· Gestió de la prevenció de riscos laborals

· Incrementar els llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat i realitzar accions d’acompanyament i suport.

Gestió i objectius operatius 2016
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Gestió ambiental i objectius ambientals 2016

Gestió i objectius Fundació Mas Xirgu

Gestió i objectius Fundació Montilivi

Gestió i objectius Fundació Ramon Noguera

El Grup FRN té la certificació de la gestió ambiental segons la normativa ISO 14.001 i estem adherits al Programa 
d’acords voluntaris per la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de l’oficina del Canvi Climàtic 
de la Generalitat de Catalunya.  

En la gestió dels nostres centres i serveis treballem per millorar la sostenibilitat ambiental fomentant, principalment, 
l’estalvi energètic i d’aigua amb la implicació de treballadors i usuaris en les bones pràctiques ambientals. Renovem 
el nostre compromís amb el medi ambient anualment i publiquem a la web del canvi climàtic un informe amb els 
objectius anuals, les fites aconseguides i les emissions de tones de CO2 equivalents de cada una de les entitats del 
grup. Es poden consultar els informes aquí.

A destacar que el Grup FRN lidera i executa el projecte d’innovació LIFE 11 ENV 569 MinAqua que estudia l’ús de 
detergents biodegradables per al rentat de vehicles combinat amb un sistema innovador de depuració biològica per 
a les aigües residuals, fet que permet reutilitzar l’aigua en el procés de rentat. Per a més informació del projecte 
MinAqua es pot fer clic aquí.

· Gestió ambiental i millora de l’eficiència energètica

· Projecte MinAqua Life per a l’estalvi d’aigua de xarxa al rentat de vehicles

· Gestió ambiental i millora de la eficiència energètica

· Pla de minimització de residus especials 

· Gestió ambiental i millora de l’eficiència energètica 

· Projecte MinAqua Life per a l’estalvi d’aigua de xarxa al rentat de vehicles 

Gestió i objectius operatius 2016

· 6 ·

https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqCode=list
http://minaqua.org/wp8c/ca/


Dades econòmiques

El Grup FRN en xifres

Informació general del Grup FRN en €

Inversió en innovació
Inversió directa en formació
Inversió en prevenció de riscos laborals
Inversió ambiental

Balanç econòmic i gestió pressupostària en € 

Valor econòmic generat
 Ingressos
Valor econòmic distribuït
 Costos d’explotació
 Despeses salarials totals
 Resultat aplicat
Altres informacions econòmiques
 Pagaments a proveïdors de capital
 Pagaments al Govern (impostos i multes)
 Xifra de negoci
 Subvencions d’administracions

Recursos Humans

Perfil de la plantilla

Nº treballadors a 31 desembre
Plantilla mitjana equivalent (total)*
% homes
% dones
% personal amb alguna discapacitat
% personal fix
% personal temporal
% personal a jornada completa
% personal a mitja jornada
% personal amb altres tipus de jornades
Mitjana de permanència (anys)

* Plantilla mitjana equivalent: nombre d’empleats a jornada completa durant tot l’any
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2014

  8.096.736

 3.004.031
 4.994.814
 97.890
 

105.461
 15.799
 7.887.524
 5.049.206

 2015

 
 8.486.733

 3.194.519
 5.158.233
  133.981
 

201.511
 11.613
 7.695.149
 5.246.227

2015

113.837
22.338
19.759
9.808

2014

138.025
20.707
18.375
7.412

2015

257
254

41%
59%
45%
87%
13%
90%
8%
2%
8,9

2014

248
252

42%
58%
43%
89%
11%
90%

7%
2%
8,9



Recursos Humans

El Grup FRN en xifres

Perfil de la plantilla per gènere i categoria professional (2015)

Director/a tècnic
Cap de secció
Titulats superiors
Titulats mig
Administratius
Monitors / ATE
Coordinadors
Especialistes
Peons
Total

Igualtat Òrgans de govern

% dones a la plantilla
% dones en càrrecs de responsabilitat
% dones al comitè d’empresa

Perfil de la plantilla segons gènere i edat  (2015)

Joves fins a 25 anys
De 26 a 35 anys
De 36 a 45 anys
De 46 a 55 anys
De 56 a 65 anys
Total

Es disposa de 4 convenis col·lectius del sector que cobreixen el 100% de la plantilla: Conveni de CDIAPs de 
Catalunya; Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars per a l’atenció de persones 
amb discapacitat intel·lectual; Conveni col·lectiu general de centres i servei d’atenció a persones amb discapacitat i 
Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya.

Es poden consultar tots aquest convenis a la nostra pàgina web a l’àrea de Transparència fen clic aquí.

Convenis col·lectius

· 8 ·

Dones

4
4

18
10
5

54
5

19
32

151

% Total

2%
3%
8%
4%
2%

26%
3%

19%
33%

100%

Total

4
8

20
11
6

67
7

49
85

257

% H

0%
2%
1%
0%
0%
5%
1%

12%
21%
41%

Homes

0
4
2
1
1

13
2

30
53

106

% D

2%
2%
7%
4%
2%

21%
2%
7%

12%
59%

2015

59%
71%
33%

2014

58%
70%
40%

Dones

11
55
54
11
20

151

% D

4%
21%
21%
4%
8%

59%

Homes

4
20
35
26
21

106

% H

2%
8%

14%
10%

8%
41%

Total

15
75
89
37
41

257

% Total

6%
29%
35%
14%
16%

100%

http://grupfrn.cat/transparencia_cat


Remuneració del personal

El Grup FRN en xifres

Estabilitat de la plantilla

Indicadors de diferències salarials

Diferència entre el salari més baix / salari més alt de la plantilla
(calculat en base la mitja dels perfils més alts i la dels peons)
Relació entre salari inicial empresa / salari mínim segons conveni del sector
% d’increment salarial general
% de treballadors amb revisió salarial segons el grau de
desenvolupament professional

Baixes

Índex de rotació %

Altes

Nº inicial de treballadors 
Contractacions
Nº de llocs de nova creació consolidada
Nº de llocs per obra i servei
Nº de llocs per substitució
Nº de llocs per baixes de maternitat

Nº de baixes registrades per edat

≤25
26-35
36-45
46-55
56-65
Total
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2015

3,3
1,25

0,10%

5

2014

3,3
1,25
0%

6

2015

257
63
8
3

42
6

2014

249
50
10
3

31
6

2015

25%

2014

20%

2015

9
12
5
9
7

42

2014

9
20
8
9
5

51



Estabilitat de la plantilla

El Grup FRN en xifres

Nº de baixes registrades per gènere

Homes
Dones
Total

Nº de contractacions (2015) 

Joves fins a 30 anys
De 31 a 50 anys
Més de 50 anys

Absentisme laboral

Taxa d’absentisme (% d’hores perdudes)
Nº de dies perduts per absentisme laboral

Seguretat i Salut Laboral

Dades d’accidentalitat laboral (2015)

Índex d’incidència
Índex de freqüència
Índex de gravetat
Nº d’accidents greus
Nº de casos de malalties professionals

Hi ha dos comitès de seguretat i salut constituïts, un per la Fundació Montilivi i un per la Fundació Mas Xirgu, que es 
reuneixen periòdicament. Entre els dos queda representat el 96% dels treballadors del Grup FRN. 
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2015

14
28
42

2014

23
28
51

Homes

2
14
0

Dones

30
12
5

2015

4%
2.203

2014

6%
3.025

6.666,67
37,04
1,56

0
0



Formació

El Grup FRN en xifres

Pla de formació

Nº accions formatives
Nº assistents a les accions de formació 
% Homes
% Dones
Total d’hores de cursos de formació
Total hores de formació i persona
Mitjana d’hores de formació per treballador/a

Qualitat i Medi Ambient

El Grup FRN disposa d’un sistema de gestió certificat segons les normes ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat i ISO 
14001:2004 de Gestió Ambiental per AENOR. El nostre sistema de gestió, a més del compliment amb els requisits 
de les normes ISO esmentades, integra també aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals, la seguretat de les 
dades, la igualtat d’oportunitats i la responsabilitat social corporativa.

El sistema de gestió integrat facilita eines de planificació, gestió i control que asseguren el correcte desenvolupament 
de les activitats, la millora contínua, i permet assolir satisfactòriament els compromisos assumits davant els usuaris, 
les famílies, els clients i l’administració.

Compromís amb la qualitat del servei

Els nostre professionals fan un seguiment continu de la qualitat del serveis, de la seva correcta execució i de 
l’assoliment dels objectius dels usuaris. Per fer el seguiment de la qualitat, és molt important la comunicació constant 
i fluïda amb les famílies dels usuaris i amb els clients dels serveis, per mitjà d’entrevistes, reunions i visites.

Cada any, la junta de direcció fa una valoració de la satisfacció del client amb els nostres serveis. A partir de les 
enquestes realitzades, considerem satisfactoris els resultats on el client se sent molt satisfet (puntuació >8 en una 
escala de 10).

L’any 2015 el 98% de les famílies es consideraven molt satisfetes amb l’atenció als seus familiars o tutelats. I en 
l’àmbit dels serveis a empreses i particulars, una mitja del 83% dels clients estaven molt satisfets amb les diferents 
línies d’activitat.
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2015

68
322

23%
77%
799

2.903
11,7

2014

72
349

24%
75%
704

3.215
13



Compromís amb el medi ambient

Qualitat i Medi Ambient

El Grup FRN subscriu, des de l’any 2013, els acords voluntaris per la reducció de les emissions de  gasos amb efecte 
hivernacle, amb el compromís d’establir anualment objectius i mesures per reduir les nostres emissions de GEH.

Es disposa d’un manual de bones pràctiques ambientals, conegut per tot el personal, en el qual s’ha apostat per 
fomentar la responsabilitat individual en el propi lloc de treball i la implicació dels usuaris per l’estalvi de recursos 
naturals i la correcta gestió, reducció i separació dels residus.

El Grup FRN disposa de dues instal·lacions de de rentat de vehicles, l’impacte principal de les quals és el consum 
d’aigua. Per això, al rentat de vehicles de Montfullà s’hi està executant el projecte d’innovació LIFE 11 ENV 569 
MinAqua per l’estalvi d’aigua. Per a més informació del projecte MinAqua, es pot consultar la seva web fent clic aquí.

Taula de consums totals d’energia Grup FRN
Consum absolut Unitat  2013  2014  2015 Tendència respecte l’any anterior

Electricitat Kwh/any  569.550  543.248  592.505 Augment del consum elèctric degut a un  
         augment de l’activitat
Gasoil A  l/any  47.465  43.528  47.637 Augment del consum de gasoil A degut a un  
         augment de l’activitat
Gasoil C  l/any  21.174  16.688  18.529 Lleuger augment del consum de gasoil C
Gasolina l/any   15.165  16.088  13.392 Reducció del consum de combustible per les  
         eines de motor
Gas Natural Kwh/any  376.855  322.974  322.214 Manteniment de la reducció despesa de Gas  
         natural 
Total Energia MWh  1.746  1.591  1.676 Lleuger augment del consum d’energia global
Intensitat MWh/1.000€ 0,22  0,20  0,20 Es manté estable el consum d’energia total  
Energètica        per cada 1.000€ d’ingressos generats
Emissions tn CO2/any 435  401  444 Les emissions augmenten en paral·lel a la 
GEH*         despesa energètica
Emissions tn CO2/any 295  263  258      
directes*
Emissions tn CO2/any 140  138  186       
indirectes* 
Intensitat tn CO2/any 0,055  0,050  0,052 Es manté estable les emissions de GEH per 
Emissions GEH 1.000€       cada 1.000 € d’ingressos generats

Dades que avalen el compromís amb el medi ambient
En general, la tendència és d’un lleuger augment del consum d’energia degut a un augment de l’activitat. S’han reduït 
les emissions directes de CO2 degut a la substitució de carburants fòssils per energia elèctrica en el funcionament 
d’algunes eines de motor.

* Càlcul de les emissions de CO2 realitzat amb la calculadora d’emissions de GEH facilitada per OCCC per al programa Acords Voluntaris
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Qualitat i Medi Ambient

Taula de consums totals d’aigua Grup FRN

  Unitat  2013  2014  2015  Tendència respecte l’any anterior

Consum d’aigua* m3/any  17.237  19.207  21.096  El consum total d’aigua s’ha   
          incrementat degut a l’augment de  
          l’activitat del rentat de vehicles

Dades que avalen el compromís amb el medi ambient

De les diferents activitats que realitza el Grup FRN, el rentat de vehicles és la què utilitza la major part de l’aigua que 
es consumeix. L’any 2015, el 74% de l’aigua consumida es va gastar en el procés de rentat de vehicles.

Amb l’objectiu de reduir aquest consum d’aigua, les instal·lacions del rentat de Montfullà disposen d’un sistema de 
captació d’aigua de pluja (no s’ha quantificat la captació d’aigua de pluja), un sistema de decantadors i filtres que 
permet reutilitzar l’aigua i, a més, s’hi està executant el projecte MinAqua per l’estalvi d’aigua en el procés de rentat 
de vehicles. 

Dins el marc del projecte ambiental d’investigació MinAqua, s’ha construït una planta pilot de tractament natural de 
les aigües residuals al rentat de vehicles de Montfullà, que ha permès reutilitzar 1.069 m3 d’aigua durant l’any 2015.

L’aigua reutilitzada representa el 33% del total de l’aigua utilitzada en el procés de rentat de vehicles a la instal·lació 
de Montfullà, i el 5% respecte del total d’aigua de xarxa consumida per tots els centres del Grup FRN.

Diàleg amb els Grups d’Interès

El Grup FRN és una entitat compromesa, transparent, socialment responsable, participativa i oberta. Considerem 
de gran importància la relació i comunicació amb els grups d’interès, per aquest motiu hi ha establerts objectius 
operatius anuals de comunicació interna i externa, i de relació de col·laboració amb altres entitats per realitzar 
accions de responsabilitat social. 

Disposem de diferents canals de participació, tant per a particulars com empreses, com són els amics de la fundació, 
els voluntaris, el voluntariat corporatiu, les empreses amigues, etc. Podeu trobar les diferents maneres de col·laborar  
amb la nostra organització a la pàgina web, a l’àrea Col·labora.

* L’aigua que s’utilitza als diferents centres prové principalment de la xarxa de distribució municipal
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Diàleg amb els Grups d’Interès

NIVELL 1: Grups que estan dins de l’organització o que formen part de la nostra missió

Patrons. Màxim òrgan de direcció i representació legal del grup. Estableix les directrius a seguir, l’estratègia i les 
polítiques, la gestió econòmica i financera, proposa i aprova els nous projectes. Es reuneix trimestralment.

Usuaris. Persones amb DI i infants que utilitzen algun servei de l’àrea social del Grup FRN. Treballem per la millora 
de la seva qualitat de vida. Relació constant i directa durant la prestació del servei, a més hi ha establerts canals 
formals de comunicació: assemblees, reunions i entrevistes.

Famílies o tutors. Representants legals dels usuaris. Es tracten temes relacionats amb l’atenció a l’usuari, signen el 
contracte de prestació del servei i participen en el programa de famílies. Hi ha establerts diferents canals: circulars, 
cartelleres, entrevistes, telèfon, xerrades, reunions per centres, actes, memòria, web.

Recursos humans. Treballadors, practicants i voluntaris. Temes de condicions sociolaborals, responsabilitats i 
funcions, horaris de treball, formació, marxa general de l’empresa, seguretat i salut laboral. Contacte directe amb els 
responsables, reunions de centre, reunions mensuals amb el Comitè d’empresa, reunions trimestrals amb Comitè 
de Salut i seguretat laboral, cartelleres, enquesta de satisfacció del personal, formació.

NIVELL 2: Grups que són necessaris per a poder realitzar la nostra activitat

Clients. Particulars, empreses i administracions que perceben els serveis de FMX. Relació per la prestació del 
servei, qualitat i preu, nous serveis, necessitats i preferències. Els canals de comunicació són reunions, visites, 
telèfon, e-mail, web, enquesta de satisfacció, queixes o reclamacions.

Administració pública. Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, Diputació de Girona. Temàtiques molt 
diverses: concertació de serveis, subvencions, normativa i regulació del sector, registre i inspecció dels serveis, 
requisits legals. Comunicació: reunions i visites, telèfon, e-mail, web, queixes o reclamacions, informes d’inspecció, 
memòria anual.

Proveïdors. Proveïdors de productes, serveis i professionals externs. Es pacten les condicions de compra o 
subcontractació, qualitat i preu, i fem seguiment del compliment de les condicions establertes. La comunicació es fa 
a través de reunions i visites, telèfon, correu electrònic, web, queixes o reclamacions.
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Diàleg amb els Grups d’Interès

NIVELL 3: Grups externs a l’organització que les seves activitats ens afecten o que l’activitat del Grup FRN 
els pot afectar de forma significativa

Entitats locals. Fundacions i entitats del tercer sector, escoles i associacions de veïns. Es busquen sinèrgies amb 
altres entitats locals amb les què podem signar convenis de col·laboració. Els canals de comunicació són la Taula del 
Tercer Sector, xerrades, reunions i visites, i contacte directe, telefònic o per correu electrònic.

Federacions sectorials. DINCAT, Coordinadora de Profunds, Coordinadora de CDIAPs, ACELL. La fundació està 
federada a diferents entitats del tercer sector amb els què compartim interessos, informació, normativa del sector, 
negociació amb administracions, codi ètic, realització de formació i jornades. Participació al DINCAT, comissions de 
treball, reunions i visites, web, contacte directe, telefònic i per correu electrònic.

Societat local. Entitats socials, culturals i esportives de Girona i comarca, amb les quals la fundació treballa per a la 
integració del col·lectiu de persones mitjançant la participació en activitats d’oci i esportives i l’ús d’equipaments. La 
comunicació es fa per telèfon i correu electrònic, o per contacte directe amb reunions i visites.

Universitats. Amb la UdG, la Facultat Blanquerna (URL), UB, IQS, la de Vic i la Universitat de Salamanca, tenim 
convenis, acords i contractes de col·laboració per tal que els estudiants puguin fer pràctiques a la fundació, realització 
de projectes de I+D+i, i participació en activitats docents. Comunicació és per mitjà de reunions, visites, signatura de 
convenis o contractes, i contacte directe, telefònic i mail.

Organitzacions empresarials. L’Associació de Dones Empresàries de Girona, la Federació d’Empreses de 
Girona, PIMEC, Cambra de Comerç, etc. Compartim informació empresarial, normativa del sector, negociació amb 
l’administració, i realització de formació i jornades. Els canals de comunicació són reunions, visites, participació a la 
Junta de Dones Empresàries, i el contacte directe telefònic i e-mail, mailings, la web. 

Entitats financeres. Obres socials de caixes i fundacions de bancs. Col·laboració en projectes del grup i subvencions. 
Comunicació per les convocatòries i les presentacions de projectes, les reunions i visites, i e-mail, a més del contacte 
directe i telefònic.

Proveïdors

El Grup FRN té establerts criteris de compra verda que promou la compra local, i un procediment per a l’homologació 
de proveïdors on s’estableix un qüestionari per valorar el grau d’implicació dels nostres proveïdors en la igualtat 
d’oportunitats, la correcta gestió ambiental, la qualitat i la seguretat en el treball.
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Diàleg amb els Grups d’Interès

Col·laboració amb altres entitats

El Grup FRN és una entitat participativa i oberta, i sabem que la suma d’esforços i recursos ens permetran anar 
més enllà, estendre i donar més força al nostre projecte social, visibilitzar i donar veu al col·lectiu de persones amb 
discapacitat. Per això col·laborem i a la vegada rebem la col·laboració de moltes altres entitats de diferents àmbits. 

El Grup FRN participa a les següents entitats: Patronat de la Fundació Eurofirms, Federació Dincat, Associació 
Empresarial Dincat, Grup Èxit, Clúster Èxit, Coordinadora Catalana de Fundacions, Federació Catalana de 
Voluntariat, Consell de Cohesió i Serveis Socials del Ajuntament de Girona, Consell Municipal de Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Girona, Unió catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Consell Assessor 
de la Càtedra de Joves Emprenedors, Consell Assessor per al Foment de la Innovació i la Professionalitat, i Consell 
Assessor de la Càtedra de Responsabilitat Socials Universitària. També signem i subscrivim el Charter de la diversitat 
promogut per la Fundació Alares. Podeu consultar a la nostra pàgina web altres administracions, entitats i empreses 
col·laboradores amb el nostre projecte. 

Aspectes i continguts de l’Informe

Per determinar el contingut d’aquest informe, s’han seguit els principis d’acord amb la guia G4 del GRI. 

1. Participació dels grups d’interès. Principalment, s’han tingut en compte les expectatives i interessos dels grups 
d’interès del nivell 1: patrons, usuaris, familiars o tutors i recursos humans.

2. Context de sostenibilitat. El nostre àmbit d’actuació i context és la comarca del Gironès.

3. Materialitat. Com a entitat del tercer sector social, els aspectes que es consideren més rellevats són aquells que 
reflecteixen els impactes socials, però també s’han inclòs impactes econòmics i ambientals. 

4. Exhaustivitat. Abast, cobertura dels aspectes i temporització. 

Per la identificació dels aspectes de sostenibilitat més rellevants, vam participar al projecte Focus on, juntament amb 
diferents entitats del territori, vam treballar de manera consensuada quins són els punts de vista dels grups d’interès, 
identificats en base als objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Per altra banda, s’han mantingut els mateixos aspectes de sostenibilitat identificats com a més rellevants a la 
reunió interna entre gerència i la comissió de RSE formada pels responsables dels departaments transversals de 
Comunicació, Recursos humans i Gestió integral. 

En l’anàlisi de la materialitat, com a entitat del tercer sector social i amb la missió de vetllar per la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, hem identificat com a prioritaris majoritàriament els aspectes 
de categoria social repartits en totes les subcategories: 

 • Pràctiques laborals i treball digne: treball,  seguretat i salut ocupacional, capacitació i educació, diversitat i 
igualtat d’oportunitats.

 • Drets humans: No discriminació i llibertat d’associació i negociació col·lectiva

 • Responsabilitat sobre el producte: Etiquetat dels productes i serveis, i privacitat dels clients.

En la categoria econòmica, hem identificat els aspectes de l’exercici econòmic. I en la categoria de medi ambient, 
hem identificat l’eficiència de recursos: energia, aigua, emissions i compliment normatiu.
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Índex GRI

Indicadors Resposta           
aspectes             
rellevants

Estratègia i anàlisi
G4-1  Presentació de l’Informe 2015. Salutació del President i Salutació de la Directora 

Perfil de l’organització
G4-3  Grup Fundació Ramon Noguera
G4-4  Grup Fundació Ramon Noguera. Missió i visió. Què és el Grup FRN?
G4-5  C/Indústria, 22 17005 Girona, Catalunya (Espanya) 
G4-6  Catalunya (Espanya) 
G4-7  Grup Fundació Ramon Noguera. Missió i visió. Què és el Grup FRN?
G4-8  Comarca del Gironès. Usuaris dels serveis: Persones adultes amb discapacitat intel·lectual, infants amb   
  trastorns en el seu desenvolupament i famílies dels usuaris. Clients CET, empreses i administracions   
  públiques
G4-9  El Grup FRN en xifres 
G4-10  El Grup FRN en xifres 
G4-11  El Grup FRN en xifres. Convenis col·lectius 
G4-12  Diàleg amb els Grups d’Interès. Proveïdors
G4-13  No hi ha canvis significatius respecte de l’any anterior
G4-14  Objectius i reptes de futur. Política del Grup FRN
G4-15  Diàleg amb els Grups d’Interès. Col·laboració amb altres entitats
G4-16  Diàleg amb els Grups d’Interès. Col·laboració amb altres entitats

Aspectes materials i cobertura
G4-17  Fundació Privada Ramon Noguera de Girona. Fundació Privada Mas Xirgu. Fundació Privada Montilivi.
  Innovació Social a Girona, SL. Associació Pro-minusvàlids Psíquics Àngelus 
G4-18  Aspectes i continguts de l’Informe  
G4-19  Aspectes i continguts de l’Informe 
G4-20   Aspectes i continguts de l’Informe 
G4-21  Aspectes i continguts de l’Informe 
G4-22  No hi ha cap reformulació de la informació publicada respecte d’informes anteriors 
G4-23  No hi ha canvis significatius d’abast i cobertura. 

Participació dels grups d’interès
G4-24  Diàleg amb els Grups d’Interès 
G4-25  Diàleg amb els Grups d’Interès 
G4-26  Diàleg amb els Grups d’Interès 
G4-27  Aspectes i continguts de l’Informe 

Govern
G4-34  Grup Fundació Ramon Noguera 
G4-38  Grup Fundació Ramon Noguera
G4-39  Grup Fundació Ramon Noguera
G4-40  Grup Fundació Ramon Noguera

Ètica i integritat
G4-56  Grup Fundació Ramon Noguera
  Objectius i reptes de futur

Perfil de la memòria
G4-28  Any 2015 
G4-29  L’anterior informe correspon a l’any 2014  
G4-30  Anual 
G4-31  comunicacio@grupfrn.cat  
G4-32  Opció de conformitat Essencial seguint la G4 del GRI. Índex GRI 
G4-33  El present informe no ha estat verificat per tercers 

Continguts bàsics generals
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Índex GRI

Continguts bàsics específics

Indicadors Resposta           
aspectes             
rellevants

Categoria Econòmica 
DMA  Objectius i reptes de futur           
  Gestió i objectius operatius 2016. Gestió econòmica i objectius econòmics 2016
G4-EC1  El Grup FRN en Xifres. Dades econòmiques  
G4-EC4  El Grup FRN en Xifres. Dades econòmiques  

Categoria Medi Ambiental
DMA  Objectius i reptes de futur           
  Gestió i Objectius operatius 2016. Gestió ambiental i objectius ambientals 2016 
G4-EN3  Qualitat i Medi Ambient. Dades que avalen el compromís amb el medi ambient
G4-EN5  Qualitat i Medi Ambient. Dades que avalen el compromís amb el medi ambient
G4-EN6  Gestió i Objectius operatius 2016. Gestió ambiental i objectius ambientals 2016
G4-EN8  Qualitat i Medi Ambient. Dades que avalen el compromís amb el medi ambient  
G4-EN10  Qualitat i Medi Ambient. Dades que avalen el compromís amb el medi ambient
G4-EN15 Gestió i Objectius operatius 2016. Gestió ambiental i objectius ambientals 2016 
G4-EN16 Gestió i Objectius operatius 2016. Gestió ambiental i objectius ambientals 2016
G4-EN18 Qualitat i Medi Ambient. Dades que avalen el compromís amb el medi ambient
G4-EN19 Gestió i Objectius operatius 2016. Gestió ambiental i objectius ambientals 2016
G4-EN29 No hi ha hagut multes ni sancions. No s’ha detectat cap incompliment normatiu

Categoria Social
DMA  Objectius i reptes de futur
  Gestió i Objectius operatius 2016. Gestió social i objectius socials 2016

Categoria Social. Pràctiques laborals i treball digne
G4-LA1  El Grup FRN en Xifres. Estabilitat de la plantilla
G4-LA5  El Grup FRN en Xifres. Seguretat i Salut Laboral
G4-LA6  El Grup FRN en Xifres. Seguretat i Salut Laboral
G4-LA9  El Grup FRN en Xifres. Formació  
G4-LA10 Inserció sòcio-laboral
  Treballadors usuaris servei USAP: 86. Persones a la borsa de treball: 39. Millora d’empleabilitat: 1 cas   
  d’inserció laboral a l’empresa ordinària.  
G4-LA11 86 treballadors (100% dels treballadors usuaris del servei USAP)   
G4-LA12 El Grup FRN en Xifres. Recursos Humans  
G4-LA13 Els salaris són iguals entre homes i dones que ocupen el mateix lloc de treball i realitzen la mateixa tasca

Categoria Social. Drets humans
G4-HR3  No hi ha hagut cap cas de discriminació. El Grup FRN disposa d’un pla d’igualtat, d’un protocol d’actuació en
  cas d’assetjament, i d’un agent d’igualtat
G4-HR4  Tots els centres garanteixen la llibertat d’associació, representació sindical i convenis col·lectius 

Categoria Social. Responsabilitat sobre productes
G4-PR5  Qualitat i Medi Ambient. Compromís amb la qualitat del servei
G4-PR8  El Grup FRN compleix la LOPD al nivell màxim de seguretat. Cap entitat del grup ha tingut cap reclamació ni  
  sanció per causa d’aquest aspecte
G4-PR9  No hi ha hagut multes ni sancions. No s’ha detectat cap incompliment normatiu

Informe editat el juliol de 2016.

En aquest Informe de Sostenibilitat es publiquen els resultats de l’any 2015 i els projectes i objectius establerts per a l’any 2016 del Grup Fundació 
Ramon Noguera.

L’informe dóna resposta als indicadors de RSE seguint els criteris de la guia G4 del Global Reporting Initiative, amb el nivell de conformitat 
essencial no verificat per tercers.

Si trobeu a faltar alguna informació o la voleu més detallada, ens agradaria que responguéssiu el breu qüestionari que trobareu fent clic aquí.
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