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Missió de l’OTS

L’Observatori del Tercer Sector és un 
centre de recerca especialitzat en el tercer 
sector, sense ànim de lucre i independent, 
amb la finalitat d'aprofundir i incrementar el 
coneixement sobre aquest sector i treballar 
per a la millora en el funcionament de les 

organitzacions no lucratives
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Principals continguts

Una reflexió des del tercer sector

Els reptes a les entitats
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Jornada 28 de juny:              
Una visió desde el tercer sector

L’impacte de les organitzacions del tercer sector:
• Resultats concrets
• Capacitat d’incidència
• Establir aliances amb agents socials

Realitat complexa i món canviant
• Immigració, envelliment, desigualtats,...

Les millores a les organitzacions
• Les persones
• Diversificar recursos econòmics
• Organització interna
• Necessitat de comunicació

L’evolució del marc legal
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Comentant alguns reptes

• Millorar el funcionament de les entitats

• Entorn: El tercer sector a la societat relacional.

• La col·laboració interorganitzacional i intersectorial.

• Enfortiment institucional amb valors: La coherència.

• Aportació de valor: Una cultura de qualitat.
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Fórmula per millorar la gestió associativa

Per una gestió associativa eficaç i eficient

A   +   A   +   I

Hi han eines que es poden...     Aprofitar
Altres que es poden...                       Adaptar
I finalment, altres que s’han d’...              Inventar



www.tercersector.net

El rol de les organitzacions de segón nivell

La importància del teixit d’entitats
Possibles rols de les organitzacions de segón nivell

REPRESENTACIÓ del col·lectiu
INTERLOCUCIÓ amb actors socials

INTERACCIÓ entre els membres
GENERACIÓ de coneixement

PRESTACIÓ de serveis
CONSECUCIÓ de recursos

REDISTRIBUCIÓ de recursos

?
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La societat relacional

ESTAT

MERCAT
3er 

SECTOR

Cap a la societat de la 
responsabilitat 

compartida
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La col·laboració

1.  Redefinir mecanismes actuals de relació
amb administracions públiques

- Criteris d’assignació de subvencions i contractes

-Millora dels procediments de contractació i assignació

-Mecanismes de control  

2. Ampliació dels espais de relació

3. Considerar les empreses un actor social més
amb qui col·laborar
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La coherència com a eix: una proposta

Los involucrados

COHERENCIA

La transparencia
La gestión 
medioambiental

La comunicación

La involucración social

Las personas en la 
organización

La misión y los 
valores

Los involucrados

COHERENCIA

La transparencia
La gestión 
medioambiental

La comunicación

La involucración social

Las personas en la 
organización

La misión y los 
valores
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Desenvolupar la coherència

Misión y valores

Involucrados

TransparenciaGestión 
medioambiental

Comunicación

Involucración
social

Personas en la 
organización

COHERENCIA

Voluntariado
Personal contratado
Órganos de gobierno

Beneficiarios
Financiadores
Colaboradores

Contenido información
Accesibilidad

Oficina sostenible
Realización actividad
Concienciación personas

Gasto en notoriedad
Contenido

Entorno global
Entorno local
Networking

Conocimiento misión
Divergencias misión
y actividades

Misión y valores

Involucrados

TransparenciaGestión 
medioambiental

Comunicación

Involucración
social

Personas en la 
organización

COHERENCIACOHERENCIA

Voluntariado
Personal contratado
Órganos de gobierno

Beneficiarios
Financiadores
Colaboradores

Contenido información
Accesibilidad

Oficina sostenible
Realización actividad
Concienciación personas

Gasto en notoriedad
Contenido

Entorno global
Entorno local
Networking

Conocimiento misión
Divergencias misión
y actividades



www.tercersector.net

Algunes reflexions sobre recursos humans

1. Impulsar la planificació a llarg termini. 

2. Definir criteris clars de gestió de recursos humans. 

3. Apostar per la promoció i capacitació de les 
persones (voluntaris, contractats,...). 

4. Ampliar les formes de col·laboració voluntàries. 

5. Clarificar el marc laboral.
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Algunes reflexions en l’àmbit econòmic

1. Afrontar l’estabilitat i precarietat econòmica.
-Volum d’ajuts públics al sector
-Crear programes plurianuals de finançament
-Clàusula social en contr. publ. serveis socials
-Incrementar el nivell de finançament privat (fons
propis de socis major fortalesa)

2. Integrar el finançament com a element estratègic.

3. Accions col·lectives per millorar la tresoreria.

4. Millorar els sistemes de control intern.
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