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> PER QUÈ ES REALITZA EL FONS SOCIAL? 

 
Durant l’any 2012, l’Associació Alba va tenir per part de l’administració una sèrie 
de retallades en les subvencions de prestació de serveis socials en els següents 
punts: 

 
• Per part del Departament de Benestar Social i Família: 

- Congelació de places en tots els serveis que presta l’Associació Alba i no 
pagament de les altes d’urgència o provinents de  l’escola d’educació 
especial i que han arribat al final de l’edat d’escolarització, tot i que hi ha un 
reconeixement del deute. 

- Retallada del 4,5% en els mòduls de les subvencions de prestació de serveis 
d’habitatge i congelació en els altres serveis, que va suposar una retallada de 
44.415,45 € anuals. 

- Endarreriment pagament de les prestacions de serveis del mes de juny de 
2012 per valor de 136.375,17 € que es van acabar de sufragar el mes de 
novembre de 2013. 

 
• Per part del Departament d’Empresa i Ocupació: 

- Congelació de places d’USAPS a 31/01/2011 i de subvenció de Salari Mínim 
Interprofessional a 31/05/2011. 

- Retallada del 75% al 50% en aquelles persones amb especials dificultats 
d’inserció. 

- Aquests dos punts van suposar una rebaixa del 24 % en les subvencions 
rebudes per part del Departament d’empresa i Ocupació, per un valor de 
72.382,05 €. 

 
Aquest seguit de retallades i endarreriment van posar en perill la situació de tresoreria de 
l’entitat, amb les següents conseqüències: 

- Pagament del 80% de les nòmines el mes d’agost de 2012 exceptuant les 
persones amb categoria de peó que cobren el salari mínim interprofessional -
es van pagar al cap d’una setmana-. 

- Aplaçament dels pagaments de la seguretat social del mes d’agost i tercer 
trimestre de l’IVA 2012. 



Av. Onze de setembre s/n 
                                                                                                                         25300 Tàrrega, Lleida 

                                                                                                                         973 312 221 
                                                                                                                         info@aalba.cat 
                                                                                                                         www.aalba.cat 

	
 

Per aquests motius, la junta de l’entitat juntament amb la direcció va proposar i 
presentar a tots els professionals de l’entitat en les seves reunions d’equip la proposta 
de crear un fons social per a poder fer front a pagaments de nòmines i 
proveïdors en cas de retards en els pagaments de l’administració. 

> QUÈ ÉS EL FONS SOCIAL? 

 
El Fons social d’Alba són uns diners que serveixen per poder fer front a pagaments de 
nòmines i proveïdors en cas de retards en els pagament de l’administració. 

 
La creació d’aquests fons té efectes vinculants per a la totalitat de la plantilla  de 
treballadors del Grup Alba, tant els actuals com aquells que es  puguin incorporar en 
un futur. 

 
• Que implica el fons social als treballadors? 

- La retenció d’un 2% dels ingressos de la nòmina de tots els professionals 
de l’entitat. 

- El total retingut es retornaria en el moment en què el treballador finalitzi la 
seva relació amb l’entitat per qualsevol motiu - baixa voluntària, 
acomiadament, jubilació, etc. 
 

• Quan un treballador podria demanar fer ús del seu fons social acumulat? 
- A partir dels 5 anys de contracte vinculats a Alba els professionals poden 

demanar cada any un 20% del total acumulat en el seu fons.  
- També es podrà demanar fer-ne ús per aquells motius d’urgència sempre 

complint uns barems marcats per la comissió corresponents de 
treballadores socials de l’entitat. 

 
• No s’aplicarà el fons socials en els següents casos: 

- Quan el salari base sigui el salari mínim interprofessional i la persona no 
estigui a jornada completa, es valorarà segons barems marcat per equip 
d’urgències de no aplicar la retenció esmentada de l’1% en casos concrets 
i puntuals. 

- En aquells contractes inferiors a dos mesos o que s’abonen per hores degut 
a que el contracte és de màxim cinc hores a la setmana. 
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S’ha habilitat una eina a la intranet per poder consultar el fons social de els 
professionals que porten més de cinc anys aportant. Els professionals que portin 
més de cinc anys aportant, seguiran mantenint la seva aportació al fons social però 
poden demanar un retorn del 20% del teu saldo al fons social. 
 

Fes click a aquí per accedir a l’aplicatiu del Fons Social 
 
 
 

	


