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1. Informació institucional
a. Missió, visió i valors
Missió: La nostra activitat se centra en l’atenció especialitzada, de
qualitat i adaptada a aquells infants que presentin dificultats en el
desenvolupament, o bé risc de patir-ne, i llurs famílies.
Visió: Volem arribar a ser una entitat de referència en la millora de
la qualitat de la població infantil que presenti dificultats en el
desenvolupament i llurs famílies, dins el territori català.
Valors:
• Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada
de l’infant i les seves famílies.
• Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i
transdisciplinari com a model assistencial.
• Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de
la zona.
• Formació continuada: elaborant accions formatives per
millorar les competències i les actituds dels professionals.
• Innovació i actualització constant: fomentant processos
d’innovació per la millora d’atenció.
• Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat,
la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors,
l’atenció a la llengua i cultura.
b. Activitats desenvolupades per l’associació
Actualment l’associació gestiona el servei d’atenció precoç del
municipi de Sant Adrià de Besòs i el servei de fisioteràpia
especialitzada a l’escola d’educació especial Maria Felip del
municipi de Gavà.
c. Normatives d’aplicació per l’associació
• Decret 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret
261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis
d'atenció precoç
• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la
Cartera de Serveis Socials 2010-2011

2. Gestió administrativa
a. Contractes amb l’Administració Pública

ORGANISME
Departament d’afers
socials, treball i famílies
Ajuntament de Gavà

OBJECTE
Servei d’atenció precoç del municipi de Sant Adrià de Besòs

IMPORT
229.738,08€

Servei de fisioteràpia especialitzada dins l’escola d’educació
especial Maria Felip de Gavà

11.400€

3. Gestió econòmica i pressupostària
a. Dades econòmiques-Pressupost
A continuació presentem el Compte de Resultats de l’exercici 2018

COMPTE DE RESULTATS

Prestació de serveis
Despeses personal
Altres despeses d’explotació

31/12/18

243.143,37€
-212.799,71€
-27.593,39€

Resultats d’explotació

2.750,27€

Resultat de l’exercici

2.750,27€

b. Retribucions percebudes pel gerent de l’associació
La retribució del Gerent de l’Associació 33 és de 46.279€ bruts
anuals.
El salari mínim de l’Associació 33 és de 27.062€ bruts anuals.
El rati entre el salari màxim i mínim és de 1,71 vegades.

