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1. PRESENTACIÓ

Com cada any, us presentem la memòria de La Fundació Rubricatus, un
document on trobareu detallades les activitats i accions que la nostra institució
ha dut a terme al llarg de l’any 2014, i també la proposta del pla de treball del 2015.
La missió principal de La Fundació Rubricatus és vetllar per la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat. Tot i això, considero que el nostre esforç per ser el
referent de les entitats socials que es dediquen a l’atenció integral de les persones
amb discapacitat intel·lectual ha donat els seus fruits. Hem pogut mantenir
els serveis i els projectes d’atenció i integració de tot el col·lectiu, superant els
obstacles de la situació econòmica. I el bon camí de La Fundació ens omple d’optimisme i d’orgull als que en
formem part, i també a tota la ciutadania del Prat.
Per tot això, vull agrair molt sincerament a tots els que feu possible que el nostre projecte segueixi avançant cap a
la plena autonomia de les persones amb discapacitat. És imprescindible reconèixer l’esforç, compromís i dedicació
de tothom, des dels treballadors fins als usuaris, passant per les famílies, els col·laboradors i els clients.
I no podem oblidar la importància d’aquelles institucions, empreses i persones que, any rere any, ens ofereixen
el seu suport en la consecució dels nostres objectius, per tal d’afavorir la plena integració social i laboral de les
persones amb discapacitat al nostre municipi. A tots ells, moltes gràcies.
Salutacions cordials,

ALBA BOU JORDÀ
Presidenta de La Fundació Rubricatus
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2. LA FUNDACIÓ RUBRICATUS

2.1. IDENTIFICACIÓ
La Fundació Rubricatus, és una entitat amb personalitat jurídica i sense afany de lucre, constituïda legalment
el 12 de juny de 1997 i registrada al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, amb el núm. 1133, amb data registral 08/01/1998 i NIF G-61409678.

2.2. FINALITAT
La Fundació tal i com es contempla en l’Art.2 dels seus estatuts, té per finalitat crear i impulsar tot tipus de serveis
i activitats, necessàries per a la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat psíquica de El Prat
de Llobregat.

2.3. VALORS
Creiem en els valors de treball real. Són una eina per al desenvolupament personal i la normalització
sociolaboral.
Apostem pels serveis externs i en contacte amb el públic. Afavoreixen la integració social efectiva de les
persones amb discapacitat.
Mantenim el nostre compromís amb les persones. Formen part de la nostra missió.
Ens orientem al mercat. És una font d’oportunitats per crear i mantenir llocs de treball per a persones amb
discapacitat.
Confiem en la diversificació de les nostres activitats. Genera alternatives per a les diferents capacitats
dels nostres treballadors i treballadores.
Apostem per la innovació sostenible. Com a motor per a generar valor social i valor econòmic a l’hora de
prendre decisions.
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2.4. PATRONAT DE LA FUNDACIÓ RUBRICATUS
El Patronat és el màxim òrgan col·legiat de govern i representació de La Fundació i li correspon vetllar perquè
s’acompleixi la finalitat funcional.
L’any 2014, la composició del Patronat queda establerta de la següent manera:
Presidenta		

Alba Bou Jordà

Vicepresident

Vicente Lluch Beltrán

Tresorer		

Juan Pedro Pérez Castro

Secretari		

Joaquim Bartolomé Capdevila

Vocals			

Rafael Duarte Molina

				Margarita García Domínguez
				Pilar Eslava Higueras
				Marta Mayordomo Descalzo
				Jordi Gili Farrés
				Ana Isabel Fernández Abad
				Francisco Maraver Martínez
				Manuel Rubio Higueras
				Martín Siller Arroyo
				María Begoña Marco Mínguez
				Catalina Sánchez Jordán
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2.5. COMITÈ DE DIRECCIÓ
COMPOSICIÓ
D’acord amb el capítol VI i l’article 31 dels estatuts de La Fundació Rubricatus, el Comitè de Direcció integrat per:
Els patrons/nes que ostentin el càrrec de president/a, vicepresident/a, tresorer/a i secretari/ària del Patronat.
El/la gerent o el/la director/a general, o càrrec que exerceixi la coordinació general, en el cas que existeixi
nomenament.
El Comitè de Direcció de La Fundació Rubricatus, està constituït per:
L’Alba Bou Jordà, Presidenta.
En Vicente Lluch Beltrán, Vicepresident.
En Juan Pedro Pérez Castro, Tresorer.
En Joaquim Bartolomé Capdevila, Secretari.
En Jordi García Castillo, Director de La Fundació Rubricatus.
Tots els membres del Comitè de Direcció que siguin membres del Patronat disposaran de veu i vot. En cas de que
existeixi nomenament, el/la gerent, el/la director general, el/la director o el càrrec que exerceixi la coordinació
general, només disposarà de veu.

FUNCIONS
D’acord amb l’article 32 dels estatuts de La Fundació Rubricatus, les funcions del Comitè de Direcció són les
següents:
És l’òrgan encarregat de les activitats pròpies de les finalitats fundacionals.
Exercirà les facultats que li siguin delegades pel Patronat, excepte les indelegables, com l’aprovació de
comptes, la formulació del pressupost, l’alineació i el gravamen dels béns i immobles. Tampoc no ostentarà
qualsevol altra facultat que necessiti d’un quòrum especial d’aprovació, segons es determina en els presents
estatuts, i/o l’autorització o l’aprovació del Protectorat.
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2.6. ORGANIGRAMA 2014
PATRONAT

COMITÈ DE
DIRECCIÓ

GERENT
FUNDACIÓ

CET
TESIPRAT
SERVEIS

DEPARTAMENT
COMUNICACIÓ

COMPTABILITAT
I CONTROL DE
GESTIÓ

DEPARTAMENT
D’ADMINISTRACIÓ
I SERVEIS
GENERALS

USAP
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SERVEIS
INDUSTRIALS
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COMERCIAL

2.7. XERRADES ORGANITZADES PER LA FUNDACIÓ
La Fundació Rubricatus ha continuat organitzant xerrades dirigides als familiars, professionals, usuaris i patrons
que formen part de La Fundació; però també a totes aquelles entitats que composen el Consell Municipal de les
Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat i altres entitats o persones que s’han interessat
en assistir.
L’any 2014 s’han organitzat 2 xerrades i un taller, el qual ha estat subvencionat des de l’activitat Escola de Famílies
de DINCAT:

DATA

23 d’abril de 2014

TÍTOL

Eines per al Benestar: Estratègies per sentir-se millor

PONENT
LLOC

Àngels Ponce, terapeuta familiar, formadora i coach
Sala d’actes del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, del Prat
de Llobregat

ASSISTÈNCIA

19 persones

DATA

29 d’octubre de 2014

TÍTOL

Les pors i els neguits

PONENT

Eduardo Brignani,
psicòleg de l’Associació
Catalana del Síndrome
X Fràgil

LLOC

Sala d’actes del Centre
Cívic Sant Jordi - Ribera
Baixa, del Prat de
Llobregat

ASSISTÈNCIA

11 persones
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Aquest any, des de l’Escola de Famílies també ens ha estat subvencionat el següent taller per a les famílies:

DATA

18 de novembre de 2014

TÍTOL

Relacions afectives efectives (1a part)

PONENT

Eduardo Brignani, psicòleg de l’Associació Catalana del
Síndrome X Fràgil

LLOC

Sala d’actes del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, del Prat
de Llobregat

ASSISTÈNCIA

7 persones
Xerrada subvencionada per l’Escola de Famílies de DINCAT

DATA

25 de novembre de 2014

TÍTOL

Relacions afectives efectives (2a part)

PONENT

Eduardo Brignani, psicòleg de l’Associació Catalana del
Síndrome X Fràgil

LLOC

Sala d’actes del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, del Prat
de Llobregat

ASSISTÈNCIA

7 persones
Xerrada subvencionada per l’Escola de Famílies de DINCAT
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Per fer la divulgació a nivell local de les xerrades hem comptat amb al col·laboració del Consell Municipal de les
persones amb discapacitat del Prat de Llobregat i s’han fet servir diversos mitjans de comunicació:
L’Agenda Cultural (Revista de l’Ajuntament d’El Prat)
Pàgina web de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat
Agenda de la pàgina web del DINCAT
El Prat Ràdio - Programa EXTRA-RADIO d’El Prat
Xarxes socials de La Fundació Rubricatus
També s’han penjat cartells informatius als diferents equipaments cívics d’El Prat de Llobregat i s’han
repartit circulars i invitacions a cadascuna de les persones a qui va adreçat l’acte
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2.8. VOLUNTARIAT
Des de La Fundació Rubricatus es promouen i potencien accions de voluntariat en l’entorn de la comunitat, així
com interrelacionar les entitats i persones físiques voluntàries amb la finalitat d’integració i sensibilització del
col·lectiu.
Durant l’any 2014 s’han realitzat les següents accions de voluntariat:
Participació de personal de la nostra entitat en la recapte d’aliments en diferents establiments del Prat de
Llobregat el 31 de maig de 2014, amb un total de 29 persones voluntàries participants.
Col·laboració amb el Punt Solidari del Prat, com a entitat que disposa punt de recollida de productes
d’higiene durant el mes de maig.
Col·laboració amb Fundació World Nature i els voluntaris de l’empresa Akzo Nobel del Prat per a la
construcció d’una bassa i habilitació d’espais per a la flora i fauna de la zona enjardinada de l’empresa,
amb un total de 13 persones voluntàries participants.
Col·laboració voluntària de familiars y treballadors de l’entitat per a representar-la en l’estand de la Fira
del Gall del Prat, amb un total de 14 persones voluntàries participants.
Participació en el Marketplace Europeu 2014 el 20 d’octubre al Born Centre Cultural de Barcelona.
Organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), es tracta d’una trobada biennal que
agrupa voluntaris, entitats, empreses i institucions que posen en comú les seves experiències i projectes,
d’acord amb els valors de responsabilitat social.
Voluntariat extern: en l’any 2014 s’ha comptat amb la col·laboració voluntària en el taller de costura que
es realitza tots els dimarts en el servei SOI de l’entitat de dos persones especialistes en costura.
Atenent a les demandes d’accions de voluntariat es va designar a una professional de l’entitat, na Cristina Gargallo
Lorente, Treballadora Social, com a persona referent amb previsió d’establir un programa de voluntariat durant
l’exercici de l’any 2015.
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3. CENTRES I SERVEIS
3.1. DEFINICIÓ
La Fundació Rubricatus compta amb diferents centres i/o serveis per a persones adultes, amb discapacitat
intel·lectual.

3.2. SERVEIS GENERALS
3.2.1. DIRECCIÓ
L’òrgan directiu de La Fundació Rubricatus té la responsabilitat de l’organització general dels serveis i centres de
La Fundació Rubricatus, així com també la responsabilitat última de direcció de la totalitat del personal .
En Jordi García Castillo, és el director dels serveis i centres de La Fundació Rubricatus (STO, SOI, USAP i
CET).

3.2.2. DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ
El departament d’administració té com a funcions principal l’administració general de La Fundació Rubricatus,
que entre d’altres funcions a realitzar engloba la facturació, control de riscos comercials i l’administració comercial.
Na Montserrat Fernández Fernández és la Cap d’Administració.
Na Susana Segarra Lora i n’Agostina Blanco Cagnoli , com Auxiliars Administratives.

3.2.3. DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I CONTROL DE GESTIÓ
El departament de comptabilitat i control de gestió és l’òrgan encarregat de la comptabilitat general de La Fundació
Rubricatus. Entre d’altres funcions encomanades a aquest departament, s’executen les següents: impostos,
tresoreria, preparació de documentació per auditories, relació amb assessors externs, etc.
Na Marta Roca Sánchez és la Comptable i Cap de Control de Gestió.

3.2.4. DEPARTAMENT DE PERSONAL
El departament de personal consisteix en l’estructura organitzativa que s’encarrega de tot el relatiu a la
organització, gestió i administració del personal de La Fundació Rubricatus. Les funcions principals són entre
d’altres: contractació, política salarial, subvencions, relacions amb la gestoria laboral, etc.
El departament està integrat per :
Na Imma Pérez Canillo, com a Cap de Personal.
Na Imma Gómez Pujol, com a Auxiliar Administrativa.
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3.2.5. RECURSOS HUMANS
El departament de recursos humans té com a objectiu principal l’optimització de tots els recursos relacionats amb
les persones contractades per La Fundació. Per tal de fer-ho possible s’articulen una sèrie de polítiques que tenen
la funció d’estructurar i sistematitzar tots els processos de funcionament intern, per tal d’alinear l’actuació dels
treballadors dins La Fundació amb els requeriments del Pla estratègic promogut per la Gerència.
En Juan Domínguez Méndez, com a Cap de Recursos Humans.

FORMACIÓ
Entenem la formació com a totes aquelles accions encaminades a millorar la qualificació professional dels
treballadors, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei que prestem, i alhora, millorar l’adaptació del personal
a les demandes del seu lloc de treball.
La valoració mitjana que han fet els treballadors i treballadores de les accions formatives en que han participat ha
estat de 3.33 sobre 4.
Durant l’any 2014 s’han realitzat un total de 39 accions formatives en les que han participat el total de treballadors
i treballadores contractats.

SEGURETAT I SALUT
La Fundació Rubricatus, preocupada per la seguretat i salut de tots els seus treballadors; ha realitzat diferents
accions encaminades a una actuació eficaç en aquest àmbit.
L’any 2014 hem continuat amb l’empresa Alerta Prevenció S.A., com a Servei de Prevenció Aliè per les quatre
disciplines: seguretat laboral, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut.
A data 31 de desembre la composició del Comitè de Seguretat i prevenció Laboral és:
Com a delegats de prevenció:
Rafael López Pérez
Salvador Molina Tejada
Rafael Montané Gil
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En representació de l’empresa:
Juan Domínguez Méndez
Imma Pérez Canillo
Mª José Santiago Paz
El resum de les actuacions realitzades durant l’any 2014 es concreta en els següents punts:
S’ha revisat el Pla de Prevenció.
S’ha procedit a la revisió i actualització de l’Avaluació de riscos de tots els llocs de treball.
S’ha efectuat l’avaluació de nou de la feina de neteja de vehicles.
S’ha revisat el Pla d’autoprotecció (PAU). S’ha presentat a Protecció Civil d’El Prat.
Hem realitzat un simulacre d’emergència que comportava l’evacuació total de l’edifici.
S’han realitzat 9 accions formatives presencials, que han suposat un total de 268.5 hores. També hi ha
hagut 13 persones que han fet la formació a distància.
S’han produït un total de 18 accidents (4 persones han causat baixa).
En quant a Vigilància de la Salut, s’han fet un total de 97 reconeixements mèdics.
El Comitè de Seguretat i Salut laboral s’ha reunit, de manera ordinària, un total de 4 vegades. A més, es
va celebrar una reunió extraordinària en la que es va valorar el resultat del simulacre.
S’han realitzat diverses actuacions de millora de les condicions de seguretat (pintar línies que delimiten
zones de pas i de treball, redacció de procediments per a la realització d’alguns treballs...).
També s’han realitzat altres actuacions de índole diversa (coordinació d’activitats amb altres empreses,
revisió equips de protecció contra incendis, manteniment del DEA...).

PLANTILLA
Amb data 31 de desembre de 2014 el personal contractat a La Fundació Rubricatus és de 122 persones, de les
quals 91 (74,59%) tenen certificat de discapacitat.

EDAT DELS TREBALLADORS/ES
4%
44%

6%

46%
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Número de persones

EDAT I SEXE DELS TREBALLADORS/ES

Número de persones

DISTRIBUCIÓ PER SEXE I DEPARTAMENT
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ANTIGUITAT
A continuació es mostra el temps que els treballadors contractats porten vinculats a La Fundació Rubricatus.

ANTIGUITAT DELS TREBALLADORS/ES
8%

49%

18%

25%
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3.2.6. COMUNICACIÓ
A principis de juny i seguint les mesures previstes dins el Pla d’Actuació 2014 (Pla de visibilitat i comunicació
externa) s’incorpora dins l’organigrama de La Fundació Rubricatus la figura d’un Responsable de Comunicació.
Aquesta incorporació respon bàsicament a 5 necessitats plantejades des de la gerència de La Fundació Rubricatus:
Centralitzar les tasques de comunicació externa i interna de l’entitat, repartides fins ara entre diferents
persones del centre.
Millorar la visibilitat externa a La Fundació relacionant-se, sobretot, amb els mitjans de comunicació
locals, creant i dinamitzant diverses xarxes socials i participant en fires i esdeveniments del sector.
Crear una línia d’imatge única per a La Fundació Rubricatus, així com la creació de materials que siguin
necessaris per comunicar i per donar-ne visibilitat.
Esdevenir una figura de suport a la resta de departaments de l’organització, sobretot del departament
comercial.
Gestionar accions de captació de fons, ja sigui mitjançant la captació de nous socis de l’entitat com
organitzant accions de fundraising.
Per tant, el responsable de comunicació té la responsabilitat de treballar la comunicació interna i externa de l’entitat
mitjançant diferents canals, ja sigui a través dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials o participant en
diferents esdeveniments del sector. Per altra banda, el responsable de comunicació és l’encarregat d’elaborar els
tots els materials que siguin necessaris per a realitzar comunicacions internes i externes (notificacions, circulars,
cartells i emailings, entre d’altres). També és una figura lligada al departament comercial, a qui dóna suport en
la realització de comunicacions i materials comercials (catàlegs, mailings, etc.). Finalment, el responsable de
comunicació també resulta una de les cares visibles de l’entitat.
En Jordi Forcadell i Mas és el Responsable de Comunicació de La Fundació Rubricatus.
Des de la incorporació del responsable de comunicació a l’entitat s’han dut a terme les següents accions:
Col·laboració en l’organització d’una jornada de portes obertes per a familiars de treballadors i usuaris de
La Fundació Rubricatus. 3 de juny de 2014.
Col·laboració en l’organització de la 1a Jornada de Networking Empresarial per a clients, treballadors,
proveïdors i col·laboradors de l’entitat. 13 de juny de 2014.
Col·laboració conjuntament amb la responsable de voluntariat de l’entitat en l’organització d’una jornada
de voluntariat a les instal·lacions d’Akzo Nobel. L’acte, organitzat conjuntament amb la Fundació World
Nature, va comptar amb la participació de treballadors tan d’Akzo Nobel com de La Fundació Rubricatus.
10 d’octubre de 2014.
Realització d’una enquesta de satisfacció per a clients del CET Tesiprat Serveis. Octubre de 2014.
Participació a la Fira Marketplace, celebrada al Mercat del Born de Barcelona. 20 d’octubre de 2014.
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Col·laboració en l’organització de la festa del Dia de la Dicapacitat, celebrada al Prat de Llobregat. 3 de
desembre de 2014.
Participació al Business With Social Value, celebrat al Palau de Congressos de Barcelona. 10 de desembre
de 2014.
Participació a la Fira Avícola Raça Prat del Prat de Llobregat. 12, 13 i 14 de desembre de 2014.
Col·laboració en l’organització de la Festa de Nadal de La Fundació Rubricatus. 19 de desembre de 2014.
Durant el segon semestre de 2014, La Fundació Rubricatus ha estat present diverses vegades en els mitjans
locals, dels quals cal destacar-ne 4 notícies al Prat Televisió:
Notícia sobre la 1a Jornada de Networking Empresarial de La Fundació Rubricatus. 16 de juny de 2014.
Notícia sobre el Curs d’Auxiliar de Cuina realitzat conjuntament amb la Fundació Catalana de l’Esplai.
17 de juliol de 2014.
Notícia sobre la Jornada de Voluntariat a Akzo Nobel. 13 d’octubre de 2014.
Notícia sobre la nova vinculació de La Fundació Rubricatus amb l’elèctrica Som Energia. 19 de novembre
de 2014.
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3.3. SERVEIS LABORALS
3.3.1. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

DEFINICIÓ
El Centre Especial de Treball Tesiprat Serveis és l’alternativa laboral de La Fundació Rubricatus. Està inscrit al
registre de Centres Especials de Treball del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya amb el
número T00085.
El requisit per accedir-hi és: tenir un grau de disminució, oficialment reconegut, igual o superior al 33%, segons
dictamen emès per l’ICASS.
La finalitat del CET és proporcionar treball remunerat a persones amb discapacitat.
Tesiprat no és només una empresa que busca una rendibilitat econòmica; també és una empresa que persegueix
la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant el treball.
És la possibilitat de la obtenció d’un benefici personal i social dels nostres treballadors, el que concedeix a Tesiprat
un valor afegit.

3.3.2. SECCIONS LABORALS
El portafoli de serveis de Tesiprat presenta una oferta diversificada que compte amb els serveis següents:
Serveis industrials
Serveis postals
Serveis de jardineria i manteniment d’espais naturals
Serveis d’hostaleria i càtering
Serveis de neteja de vehicles
Serveis de neteja
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SERVEIS INDUSTRIALS
La secció de Serveis Industrials, ofereix assessorament industrial a les empreses i la possibilitat d’externalitzar
una part dels processos productius que exigeixen una dedicació intensiva de mà d’obra. També els presenta un
ampli portafoli de productes i serveis que els faciliten l’ampliació dels recursos productius sense augmentar les
despeses fixes.
Hi ha un torn de treball: de dilluns a divendres de 7 a 14.33 hores.
Al mes de desembre la secció va obtenir el certificat ISO 9001, acreditant la qualitat en el seu sistema de gestió.
Aquesta certicficació és un reconeixement a l’afany de Tesiprat Serveis Industrials de millorar cada dia, liderar el
sector i per l’aposta de qualitat en tots els seus processos de treball.

ACTIVITATS
Retractilats i embossats
Pesatge i comptatge de precisió
Control de qualitat
Muntatges industrials
Manipulats i etiquetats
Encolats. Encolats hotmelt. Encolats amb coles termofusibles, removibles i transferibles
Serveis editorials auxiliars: enquadernació, alçats, perforats, plegats, classificació i recuperació
Outsourcing: enclavaments laborals

PERSONAL
Amb data 31 de desembre hi ha 38 treballadors contractats dirigits per un cap de secció, en Raul Punzano.
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SERVEIS POSTALS
Tesiprat Serveis Postals presta serveis postals a particulars, empreses i organismes públics. Compta amb una
sòlida implantació més de dinou anys d’experiència en el sector a la ciutat d’El Prat de Llobregat.
L’horari de la secció és de dilluns a divendrs de 7.30 a 15 hores.
Al mes de desembre la secció va obtenir el certificat ISO 9001, acreditant la qualitat en el seu
sistema de gestió. Aquesta certicficació és un reconeixement a l’afany de Tesiprat Serveis
Postals de millorar cada dia, liderar el sector i per l’aposta de qualitat en tots els seus processos
de treball.

ACTIVITATS
Gestió de correspondència local, nacional i internacional (franqueig postal per enviaments interurbans,
nacionals i internacionals, serveis de recollida a domicili, distribució postal local)
Mecanitzats i manipulats postals (encaminats, ensobrats, plegats, embossats, enquadernacions i 		
retractilats, revistes, llibres, etc.)
Packaging
Posting
Arts gràfiques

PERSONAL
Amb data 31 de desembre hi ha 13 treballadors assignats a la secció, dirigits per un cap de secció, en Miguel
Mora Osuna.
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SERVEIS DE JARDINERIA I NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS NATURALS
La secció de Jardineria i Neteja i Manteniment d’Espais Naturals es dedica al disseny, a la construcció, reforma,
manteniment i neteja d’espais urbans enjardinats, així com també de grans àrees, d’ús públic o privat, per a
organismes públics, empreses i particulars.
La secció, que presta servei a les comarques del Baix Llobregat, disposa dels mitjans humans i tècnics més avançats
per garantir uns serveis d’alta qualitat.

ACTIVITATS
Manteniment de zones verdes i de tot tipus de jardins públics i privats
Manteniment de plantes d’interior
Disseny i construcció de jardins
Disseny i manteniment de sistemes de reg automàtics i manuals
Tractaments fitosanitaris DARP: B-0120-S
Esporgues d’arbres i arbustos ornamentals
Manteniment integral d’espais naturals
Neteja de zones verdes enjardinades
Neteja de gran superfícies i zones d’ús públic
Neteja d’espais naturals
Neteja de camins i àrees perimetrals
Manteniment i control dels horts lúdics municipal del Prat de Llobregat

PERSONAL
Amb data 31 de desembre hi ha 30 persones treballant a la secció - operaris, especialistes, oficials i mestres de
taller -. L’equip està dirigit per un cap de secció, en José Antonio del Moral del Valle.
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SERVEIS D’HOSTALERIA I CÀTERING
La Secció d’Hostaleria i Càtering de Tesiprat compta amb una llarga experiència en hostaleria i disposa d’una
àmplia oferta de productes i serveis per a particulars, empreses, organismes públics i professionals. La secció
porta la gestió dels següents serveis:
Bar del mercat municipal de El Prat de Llobregat
Càterings per empreses i organismes
L’activitat es desenvolupa en el següent horari d’atenció al públic:
Bar del Mercat: de dilluns a dijous de 8 a 14 hores i de 17 a 20 hores (de dimarts a dijous). 			
Divendres de 8 a 20 h ( no tanquen al migdia) i dissabte de 8 a 14 hores. Els treballadors s’adapten als
horaris fent torns.

ACTIVITATS
Serveis de bar a la seu social del Bar del mercat municipal
Serveis de càtering a l’obrador de ÉsBo
Coffee / Lunch
Còctels
Suggeriments de temporada
Serveis extres

PERSONAL
Amb data 31 de desembre hi ha 3 treballadors al Bar del Mercat i 5 treballadors a la secció de càtering dirigits per
l’encarregada del Bar del Mercat i responsable de la secció, na Cèlia Segura Rubio.
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SERVEI DE NETEJA DE VEHICLES
El Servei de Neteja de Vehicles per a empreses de Tesiprat Serveis ofereix la possibilitat de realitzar la neteja
exterior i interior del vehicle de manera conjunta o per separat. Per a aquesta tasca l’equip que conforma la secció
es trasllada a les instal·lacions de l’empresa contractant amb tot l’equip necessari: aspiradors d’alta potència,
generadors d’energia propis i productes de neteja en sec. Aquest servei estalvia els costos indirectes de temps i
desplaçaments a túnels de rentat i permet unificar els costos mensuals del servei en una sola factura.
Un dels principis de la secció de Neteja de Vehicles és l’ús de productes 100%
ecològics de neteja en sec, que permeten oferir un servei sostenible i respectuós
amb el medi ambient, a més de suposar un estalvi total d’aigua.

Ús de prod
uctes
100% Ecolò
gics

L’horari de la secció és de dilluns a divendres de 7.30 a 15.00 hores.

ACTIVITATS
Neteja interior de vehicles (cotxes, furgonetes, etc.)
Neteja exterior de vehicles (cotxes, furgonetes, motocicletes i bicicletes, entre d’altres)

PERSONAL
Amb data 31 de desembre hi ha 4 treballadors a la secció dirigits per un cap de secció, en Miguel Mora Osuna.
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SERVEIS DE NETEJA
La Secció de Neteja té com a prioritat el manteniment de les instal·lacions de La Fundació Rubricatus mitjançant
la utilització dels productes i materials més adequats per a cada superfície, respectant les normatives vigents de
seguretat laboral i de protecció mediambiental.
Dues treballadores fan jornada intensiva de dilluns a divendres de 7.30 a 15.03 hores i una té jornada partida de
7.30 a 12.30 hores i de 13.30 a 16.20 hores.

ACTIVITATS
Neteja i manteniment des les instal·lacions de La Fundació Rubricatus: vestíbul, despatxos, cuina, sales,
vidres, banys, vestuaris, zona de cafè, passadissos, farmaciola i escales
Determinar els productes necessaris en funció de la superfície que s’ha de netejar
Buidar les papereres dels despatxos i papereres de reciclatge
Passar la mopa i escombrar
Netejar la pols del mobiliari
Reposició del paper higiènic, dipòsits de sabó líquid i de qualsevol altre material
Revisar carros
Rentavaixelles i descalcificació
Rentadores

PERSONAL
Amb data 31 de desembre de 2014 hi ha 4 persones treballant a la secció, sota la supervisió de la Cap d’Administració,
na Montse Fernández.
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3.3.3. UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL (USAP)

DEFINICIÓ
La USAP és un servei especialitzat destinat a l’atenció de persones amb discapacitat, en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social dels Centres Especials de Treball. Les USAPs es defineixen com:
Els equips multiprofessionals emmarcats dins dels serveis d’ajustament personal i social dels centres especials
de treball, que mitjançant el desenvolupament de les funcions i comeses que tenen assignades, permeten ajudar
a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors i treballadores amb discapacitat dels esmentats
centres tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en el mateix.
La USAP és un servei especialitzat destinat a l’atenció de persones amb discapacitat, contractades en el Centre
Especial de Treball. Forma part de l’estructura organitzativa del CET Tesiprat.
OBJECTIUS
Avaluar el funcionament de cada treballador del CET, usuari de la USAP.
Ser un referent per les famílies.
Ser un punt de referència en l’àmbit del treball amb les persones amb discapacitat.
Ser un lloc de recerca permanent, que permeti millorar las tècniques d’intervenció.

POBLACIÓ ATESA
Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat 			
intel·lectual, amb grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda igual o 			
superior al 65%.
A 31 de desembre de 2014 hi ha 71 treballadors contractats al CET Tesiprat, que són usuaris de la USAP.

PROFESSIONALS
Durant l’any 2014 l’Equip Tècnic del servei ha estat constituït per:
1 psicòleg: Juan Domínguez. És el responsable tècnic del servei, amb una dedicació exclusiva.
1 treballadora social: Letícia Romero, amb una dedicació de 35 hores setmanals.
1 tècnica en educació social: Imma Pérez, que exerceix funcions de Cap de Personal.
Monitors de les diferents seccions del CET, encarregats de l’aprenentatge, organització i realització 		
pràctica dels treballs; així com de prestar els suports necessaris en cada cas.
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ACTIVITATS
Durant l’any 2014 s’han assolit diversos objectius, a través de les actuacions que es presenten:
S’ha redactat el Pla de Treball de la USAP corresponent a l’any 2015.
S’ha redactat la memòria funcional anual de la USAP corresponent a l’any 2014.
S’han realitzat revisions de les valoracions de les habilitats i conductes funcionals en el treball de 15
treballadors.
S’han redactat les conclusions de l’estudi sobre les preferències de lleure i habitatge en les que han participat
un total de 58 treballadors amb valoració USAP, contractats al CET Tesiprat. La finalitat d’aquest estudi és
disposar de dades que permetin planificar les necessitats de servei a l’àmbit del lleure i de habitatge dels
nostres treballadors.
S’ha realitzat un seguiment de la salut física, en general, dels treballadors del CET mitjançant entrevistes
amb el treballador/a i contactes telefònics i/o entrevistes amb la família.
S’ha revisat, periòdicament, el seguiment psiquiàtric dels treballadors del CET Tesiprat.
S’ha fet una reunió de coordinació (3 de juliol) amb els professionals del Servei Especialitat de Salut Mental
per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI); durant la qual es va comentar quina evolució
estaven seguint els treballadors de Tesiprat atesos en aquest servei especialitzat (un total de 12 persones).
S’ha realitzat un seguiment de les incidències relacionades amb les baixes laborals mitjançant contactes
telefònics o entrevistes amb el treballador/a i/o la família.
S’ha realitzat un seguiment de cada família de l’usuari de la USAP per tal de facilitar l’accés als suports
necessaris en cada moment. En 10 casos es va aprofitar per actualitzar o fer de nou els informes individuals
en el que es recullen aspectes significatius de diferents qüestions i àmbits (història clínica, entorn familiar i
social, aspectes mèdics, lleure...) d’aquests treballadors.
S’ha ofert a les famílies un espai d’interrelació on puguin verbalitzar les seves necessitats i preocupacions.
En total, s’han realitzat 3 sessions on hi han participat 10 famílies de treballadors.
S’han organitzat diverses xerrades d’interès general impartides per professionals especialitzats. Enguany
l’Escola de Famílies de DINCAT també ha subvencionat un taller per a les famílies.
S’han organitzat trobades en equip per discutir sobre temes d’interès general.
Durant tot l’any, l’equip tècnic i els treballadors amb valoració USAP han participat en un total de 17 accions
formatives.
S’ha participat en l’elaboració del Pla de Formació, a partir de l’anàlisi de les necessitats detectades, així
com en la gestió de les diferents accions formatives organitzades.
S’han promogut diverses accions formatives, tan laborals com extralaborals, pels treballadors del CET.
S’ha actualitzat la documentació dels expedients. També s’ha arxivat l’expedient d’un treballador que ha
causat baixa amb motiu de la seva jubilació anticipada.
S’ha revisat els Programes Individuals d’un total de 71 treballadors contractats amb valoració USAP.
S’ha creat un fitxer informàtic amb les demandes de treball rebudes amb un perfil USAP.

28

S’han realitzat trobades de coordinació amb els diferents departaments i serveis de La Fundació (direcció,
cap de personal, etc.).
S’han realitzat trobades periòdiques per rebre assessorament amb diferents entitats.
S’han realitzat consultes per diverses qüestions mitjançant trucades telefòniques i/o correu
electrònic.
S’han mantingut trobades amb les següents entitats del nostre àmbit, per compartir qüestions d’interès
comú: DINCAT, Serveis de pretutela de Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias, DISPRAT-LLEURE, Escola
Educació Especial “Can Rigol”, Club Esportiu Estany de la Magarola.
S’han realitzat coordinacions manera habitual, amb les 3 institucions externes que també se’n ocupen
d’alguns dels treballadors de Tesiprat: SESM-DI Cornellà, Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias i
Fundació Catalana Síndrome de Down.
S’ha mantingut contacte amb serveis d’àmbit local, per coordinar les intervencions relacionades amb
els nostres treballadors (Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat, Oficina de Benestar i Família, Oficina
de la Seguretat Social, Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària de l’Ajuntament del Prat, Prat-Espais,
Consell Municipal de persones amb Discapacitat del Prat, Jutjats del Prat, Equip d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència del Baix Llobregat, entre d’altres).
S’han realitzat diversos contactes amb recursos i serveis d’altres poblacions (Serveis Socials de l’Ajuntament
de L’Hospitalet, Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Boi, Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà, etc.).
S’ha mantingut contacte amb entitats que es dediquen a la formació i inserció laboral de persones amb
discapacitat. Aquestes accions s’han concretat, de manera habitual, en contactes amb les següents entitats:
Can Calderón (Promoció Econòmica de Viladecans), Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’El
Prat i Federació ECOM.
S’ha desenvolupat el pla de polivalència pels treballadors de les seccions de Serveis Industrials i Serveis
Postals.
S’han realitzat entrevistes individuals amb tots els treballadors amb valoració USAP.
S’ha participat a l’estudi POMONA, on es valoren indicadors per valorar condicions de salut.
S’ha iniciat el projecte de “Participació Comunitària en la Promoció de l’Oci i Lleure Inclusiu al Prat de
Llobregat”, que es durà a terme durant el 2015 conjuntament amb altres entitats socials de la ciutat.
Quan ha sigut necessari i en situacions puntuals, els tècnics de la USAP també han prestat suport a
treballadors sense valoració USAP, quan així han estat requerits i no ha destorbat el suport que han de
prestar als treballadors amb valoració USAP
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GRÀFICS
Les dades que a continuació es presenten, fan referència a les persones amb contracte vigent a 31 de desembre
de 2014, usuàries de la USAP:

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
60%

40%

POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA

3%
1%

30

3%

6%

1% 3%
83%

TIPOLOGIA DE DISCAPACITAT

6%

1%

1%
92%

DISTRIBUCIÓ PER EDAT

4%

4%

45%

47%
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3.3.4. DEPARTAMENT COMERCIAL

El departament comercial de La Fundació Rubricatus l’any 2014 ha estat integrat per:
En Rodrigo García Borrero, Delegat Comercial de Tesiprat Serveis (exceptuant ÉsBo).
Na Elena López Bordoy, Delegada Comercial ÉsBo.
Les zones d’influència han continuat sent les ciutats del Prat de Llobregat i Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.
Durant el 2014 s’han realitzat 7 grans accions comercials, de la que cal destacar la posada en marxa de la nova
secció de Neteja de Vehicles:

A. Campanya per a la Secció de Serveis Industrials
Sector Farmacèutic
Prospecció de client potencial del sector farmacèutic per estudiar la possibilitat de realitzar una inversió
per a l’execució d’una Sala Blanca a mida de les necessitats que puguin tenir.
Aquesta campanya s’allargarà durant el primer semestre de l’any 2015.
Recuperació de clients històrics de Tesiprat Serveis
En l’exercici 2014 s’ha aconseguit la recuperació de clients històrics com Zel, Prelok i Trebllas Plàstics,
realitzant treballs de manipulats, envasats i selecció de qualitat.
Campanya Centre Ocupacional
Captació de clients per aconseguir manipulats senzills i amb una alta rotació pel Servei de Teràpia
Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció de La Fundació Rubricatus. S’han aconseguit tancar tractes
comercials amb Carioca i Kern Libers TMG.
Per altra banda, també s’han seguit efectuant manipulacions per al sector de l’automoció.
Campanya de picking promocional
Captació de clients que realitzin manipulats de diversos components promocionals per a regals. El traget
dels clients captats són empreses de màrqueting que desenvolupin aquest tipus de promocions.
El resultat d’aquestes campanyes ha estat d’una captació de 6 clients nous, que juntament amb el creixement
econòmic d’altres clients actius a suposat un creixement total d’un 6,81%.
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B. Campanya per a la Secció de Serveis Postals i impressió
Solucions clau en mà
S’analitzen els comptes d’explotació dels clients actius i se’ls hi ofereixen serveis d’impressió de tot tipus.
Per a poder oferir aquests serveis es busquen un seguit de partners.
Això ha provocat que els comptes d’explotació augmentin en facturació i s’ha pogut reforçar la nostra
col·laboració amb els diferents clients.
Distribució de publicitat
Captació de nous clients per a la distribució de publicitat.
Aquestes campanyes s’han consolidat amb un increment de vendes de 161% en comparació a l’any anterior i
amb la captació de 11 clients actius amb rotació.

C. Campanya per a la Secció de Serveis de Jardineria
Captació de nous clients
S’ha realitzat una campanya de captació de nous clients a la zona del Prat de Llobregat, aconseguint
treballar per a 3 clients nous i incrementant la facturació de la secció un 30,83%.

D. Nou Servei Neteja de Vehicles
Després de realitzar un estudi de mercat es detecta la possibilitat d’una nova línia de negoci de neteja de vehicles
per a empreses. Per aconseguir crear un punt diferencial sobre la resta d’empreses que també es dediquen a la
neteja de vehicles es decideix oferir un servei de neteja a les pròpies empreses (evitant desplaçaments del vehicle)
i utilitzant productes de neteja en sec i 100% ecològics.
Per a la seva posada en marxa primer de tot es comercialitza el nou servei a les empreses municipals. Durant el
2015 està prevista una campanya de captació de nous clients en el sector privat.
Per a més informació del Servei de Neteja de Vehicles vegeu la pàgina 25 d’aquest document.
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E. Nou catàleg per a la Secció de Serveis de Càtering (Càtering ÉsBo)
S’observa que l’actual catàleg de producte de la secció de càtering és massa extens i es decideix crear-ne un de
nou, agrupant els productes en petits menús de Coffee i Lunch. Dins d’aquests menús també es dóna l’oportunitat
als clients de poder personalitzar les seves comandes oferint amb una petita llista de productes per a que puguin
escollir entre ells.

F. Organització d’una Jornada de Networking Empresarial
S’organitza la 1a Jornada de Networking Empresarial per a clients, proveïdors i col·laboradors de Tesiprat
Serveis. La trobada, que va tenir lloc el divendres 13 de juny de 2014, va comptar amb una exposició a càrrec de
na Imma Pérez, cap de personal de La Fundació Rubricatus, sobre la nova normativa del Reial Decret Llei 1/2013
(antiga Llei LISMI) i una conferència de Juan Carlos Iglesias, soci de restaurants com Tickets, Pakta, La Cañota, 41º,
entre d’altres.
Durant la Jornada també es va oferir un coffee elaborat per Càtering ÉsBo i es va realitzar una visita per les
instal·lacions de La Fundació Rubricatus, passant pel Centre Ocupacional i el Centre Especial de Treball.
La Jornada va comptar amb l’assistència de gairebé una setantena de persones.

G. Participació en Fires
Participació en fires i trobades organitzades per a entitats del Tercer Sector, de les que destaquen:
Marketplace, celebrada al Mercat del Born de Barcelona. 20 d’octubre de 2014.
Business With Social Value, celebrat al Palau de Congressos de Barcelona. 10 de desembre de 2014.
41a Fira Avícola de la Raça Prat, al Prat de Llobregat. 12, 13 i 14 d edesembre de 2014.
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Els clients que ha tingut Tesiprat Serveis, el CET de La Fundació Rubricatus durant el 2014 han estat els següents:
SERVEIS DE JARDINERIA

Avic. Ferran Puig

AENA Aeropuertos

Buildings Lands and Bussiness Europe

Aigües del Prat

Club Bàquet El Prat

Ajuntament El Prat de Llobregat

Club per a la Normalització Lingüística

Akzo Nobel Chemicals

Diego Arnau Bolaños

American Nike

El Prat Comunicació

Cespa

Esquerra Republicada de Catalunya

Fundació Esplai Cabusset

Escola Oficial d’Idiomes

Fundació Vallparadís

Federaciones Extremeñas de Cataluña

Grupo Serra

Gestió i Distribució de Correspondència

Manc. Apartamentos Montecarlo

Grup Municipal CIU El Prat

Manc. Av. Virgen de Montserrat

Iniciativa Per Catalunya

Manc. Bruguers

Joan Bou i Jové

Manc. Edifici Sant Jordi

Matescopy

Manufacturas Balmes Vives

M2R Gestió Habitat

Parròquia Sant Pere

Parellada Finques

Plastiverd

Parròquia de Sant Pere i Sant Pau

Speci Pig

Prat Espais

Total Petrochemicals Ibérica

Rotary Club El Prat
Rotary Club Torrelavega

SERVEIS POSTALS

Sara Díaz Páez

AAVV Barceloneta

SCR Lo Llobregat de les Flors

AAVV Nucli Antic

Solidaritat per la Independència

AAVV Jardins de La Pau

Suministros Industriales Rovi

AAVV de Llevant del Prat

Uiku

Aigües del Prat
Ajuntament El Prat de Llobregat

SERVEIS INDUSTRIALS

American Nike

Artyplan

Amics de la Sardana

A4 Creative Printers

Amics d’El Prat

Akta Europe

Amics del Teatre

Assai Comunicació

Andrés Ramírez Morata

Auxilider

Associació Cultural Tot Pel Ball

Balmes Vives

Associació d’Amics de l’Art

Book Print Digital

Associació de Gent Gran del Prat

Carioca

Associació Espanyola Contra el Càncer

Casado Quality Products

Ass. Jubilats i Pensionistes Jardins de La Pau

Coelec

35

La Fundació Rubricatus
Memòria d’activitats 2014 - Pla d’actuació 2015

Color 7

Azko Nobel Chemicals

Comansi

Base Detall Sport

Estilográfica

Caixabank

Gestió i Distribució de Correspondència

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llob. Centros

Gergonne España

Comerciales Carrefour

Giesa

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Gráficas San Sadurní

CTTC

Horizon Sources

Coloplast Productos Médicos

Indice

Compañía Cervecera Damm

Inox Ibérica

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Interseal

Conforama España

Haasbel

Coordinadora Tutelar

Horizon Sources

De Lage Landen Intern

Kern-Liebers Tmg

DNV Bussiness Assurance España

Laboratorios Kin

Euro Depot España

Manipulados Raygar

FC Barcelona Merchandising

Mytplast

Fed. Coop. de Treball de Catalunya

Penguin Random House Grupo Editorial

F. Iniciativas, Asesoria I+D E It

Prelok

Franchising Ibérico Tecnocasa

Press-Line

Geberit

PRH

Generalitat de Catalunya

Servicios Gráficos Giesa

Grup de Gestors Energètics

Soldaplastic

IMC

Sorpama

Iniciativa per Catalunya Verds

Talleres Gráficos Hostench

Institució Cerca

Teide Industrial

JCP - Consult

Titan

Laboratorios Dr. Esteve

Tubsa Automoción

Laboratorio Dr. Oliver Rodés
Maria Piris Chofre

SERVEI DE NETEJA DE VEHICLES
Ajuntament del Prat de Llobregat

Nike Retails
Random House Mondadori
Senasa

SERVEIS D’HOSTALERIA I CÀTERING
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Seur Geopost

Ajuntament de Castelldefels

Technogym Trading

Ajuntament El Prat de Llobregat

Volkswagen Group Retail Spain

Alliance Healthcare

Vueling Airlines

American Nike

Zurich Insurance

Associació de Gent Grant del Prat

Zurich Services Aiegupost

3.4. SERVEIS ASSISTENCIALS

3.4.1. SERVEIS DEL CENTRE OCUPACIONAL
Els Serveis de Centre Ocupacional (Servei de Teràpia Ocupacional - STO i Servei Ocupacional d’Inserció - SOI), que
pertanyen a La Fundació Rubricatus, tenen com a finalitat que les persones ateses puguin assolir la seva màxima
integració social mitjançant activitats ocupacionals, prelaborals i d’ajustament personal i social.
La direcció tècnica és exercida per na Mª José Santiago Paz.

3.4.2. SERVEIS COMUNS
SERVEI DE MENJADOR
L’horari del Servei ha estat durant l’any, de 13 a 14.30 hores, i seguint el calendari laboral de la resta de Servei de La
Fundació Rubricatus. El preu del Servei ha estat de 6,12 euros/dia. La proveïdora dels menjars ha continuat sent
la empresa El Menú del Petit S.L.L. L’ha fet servir una mitja anual de 25 usuaris de STO “ El Corriol” i de 9 usuaris
del SOI “ Sant Isidre”.

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
Servei de transport adaptat en modalitat fixa, el finançament del qual és a través del Consell Comarcal del Baix
Llobregat i l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat. Al començament de l’any l’empresa que ha prestat aquest servei
ha estat AUTOCARS JIMÉNEZ-DORADO, S.L. A partir del 3 de Febrer de 2014 va haver un canvi d’ empresa, UTE,
formada per les empreses AUTOCARES DEL NOROESTE, S.A. i EMPRESA AUTOCARES CER, S.A. Una mitja de tres
usuaris del STO 2 “El Corriol” han fet ús regular d’aquest servei durant l’any per realitzar els trasllats dels seus
domicilis al nostre Centre i per tornar a casa al final de la jornada.
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3.4.3. SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL “EL CORRIOL”

DEFINICIÓ
El Servei de Teràpia Ocupacional “El Corriol” és un Servei de La Fundació Rubricatus. L’STO “El Corriol” està inscrit
al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Secretaria General del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya, en el llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment diürn amb el número de
registre S02304 i amb data 24/12/1993.
Està ubicat a la primera planta de l’edifici del C. Girona, 10-12, de El Prat de Llobregat.

OBJECTIUS
El Servei prestat als usuaris té com a objectiu facilitar, a través
d’una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, la seva màxima
integració social mitjançant un Programa de Suports Individualitzat
(PSI), dins les possibilitats de cada usuari. Les funcions principals
del Servei de Teràpia Ocupacional són:
Ajustament Personal i Social: conjunt d’ activitats dirigides a l’usuari i que amb la seva participació, tenen
com a objecte una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la seva relació amb l’entorn cívic.
Ocupació Terapèutica: tasques amb les quals, evitant ocupacions rutinàries o estèrils, s’intenta que l’usuari
pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. No és objectiu aconseguir productes
per a ser objecte de comercialització.

POBLACIÓ ATESA
Les usuaris de l’STO “El Corriol” han de reunir les següents condicions:
Tenir legalment reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
Disposar del reconeixement de l’Equip de Valoració d’Adults del Centre d’Atenció a Disminuïts de la
Generalitat de Catalunya, com a perceptor del Servei de Teràpia Ocupacional.
Durant el 2014, un total de 52 usuaris han estat atesos al servei. Del total, 19 han tingut reconeguda la
condició d’usuari amb necessitat de suport d’auxiliar de monitors per a l’assistència i realització de les activitats
ocupacionals. Hi ha hagut tres altes amb mòdul STO, tres baixes definitives del servei, i dos baixes per canvi de
mòdul de STO a STO amb auxiliar de la mateixa entitat.
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PROFESSIONALS DE L’STO
Rubén Álvarez Serrano, Monitor Ocupacional
Marta Barrios Martínez, Monitora Ocupacional
Sònia Becerra Martínez, Monitora Ocupacional
Lídia Cayero González, Monitora Ocupacional
Sara Franco Quesada, Auxiliar de Monitor
Cristina Gargallo i Lorente, Treballadora Social
Marta Graells Monte, Auxiliar de Monitor/ Monitora Ocupacional
Cristina Martínez García, Monitora Ocupacional
Laura Montes Pedrazo, Auxiliar de Monitor/ Monitora Ocupacional
Jesús Moreno López, Psicòleg /Auxiliar de Monitor/ Monitor Ocupacional
Mireia Obradors Bayot, Auxiliar de Monitor
Joaquin Peribáñez Navarro, Monitor Ocupacional
María José Santiago Paz, Directora Tècnica/ Psicòloga

ACTIVITATS
Els usuaris de l ‘STO durant el 2014 han realitzat les següents activitats setmanals:
Ritme i Percussió Musical		Cuina					Arts Plàstiques
Ocupació Terapèutica			

Taller d’Argila Polimèrica (fimo)

Taller de Costura

Hort 					Fitxes de Treball			Manteniment Escolar
Psicomotricitat				Educació Física				Taller de Massatge
Piscina					Aromateràpia i relaxació		Taller d’Imatge Personal
Art Teràpia				Vídeo-documental			Karaoke
Comunicació i conversa		Sortides				Menjador
Relaxació
Els usuaris de l’STO també han realitzat les següents sortides i activitats fora de les instal·lacions del Centre:
Sortida a l’Auditori, per la activitat “Un matí d’orquestra”. 6 i 13 de febrer de 2014.
Sortida al Teatre Guasch a Barcelona per gaudir de l’obra “El 80 a Capella”. 6 de març de 2014.
Cinema Capri, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, per veure la pel·lícula, “Hannah Arendt” de la
directora Margarethe Von Trotta. 12 de març de 2014.
Visita al Museu de la Xocolata, 24 de març de 2014.
Visita al Camp Nou Tour Experience. 28 de març de 2014.
Trobada esportiva amb el Tamariu, Can Rigol, Corriol a l’Estruch. 11 d’abril de 2014.
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Sortida al Teatre Guasch a Barcelona, per gaudir l’obra “Com Viure i Conviure”. 22 d’abril de 2014.
Visita al Museu Marítim de Barcelona. 5 de maig de 2014.
Activitat de vela adaptada al Centre Municipal de Vela del Prat de Prat de Llobregat. 26 de maig, 30 de
juny i 21 de juliol.
Trobada esportiva a la Platja: Tamariu, Corriol, Can Rigol, amb motiu de la Setmana de les Jornades de les
Persones amb Discapacitat. 5 de juny de 2014.
Sortida a la platja del Prat. 1 i 29 de juliol de 2014.
Visita al Parc del Laberint d’Horta, Barcelona. 2 de juliol de 2014.
Jocs d’aigua al Parc Nou. 4 i 11 de juliol de 2014.
Esmorzar al Parc Nou i Gimcana. 8 i 16 de juliol de 2014.
Piscina Municipal Sant Joan Despí. 15 i 23 de juliol.
Visita a la Fabrica del Sol. 18 de juliol de 2014.
Visita al Caixa Fòrum. 25 de julio de 2014.
Menjar d’ estiu. 30 i 31 de juliol de 2014.
Jornada d’Atletisme adaptat al compleix esportiu El Pratenc (Tamariu, Can Rigol). 24 d’octubre de 2014.
Sortida al Zoo de Barcelona. 7 de novembre de 2014.
Dinar de Nadal. 17 i 22 de desembre de 2014.
Festa de Nadal al Centre Cívic Delta del Llobregat. 19 de desembre de 2014.
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3.4.4. SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ “SANT ISIDRE”

DEFINICIÓ
El Servei Ocupacional d’Inserció “Sant Isidre” és un Servei que depèn de La Fundació Rubricatus, que està inscrit
al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Secretaria General del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya, en el llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment diürn amb el núm. de
Registre SO3371 i amb data 27/09/1996

OBJECTIUS
El Servei Ocupacional d’Inserció es configura com a l’establiment d’estada temporal que ha de potenciar i conservar
les capacitats laborals dels seus usuaris per tal que aquests estiguin en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral,
quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari ho
requereixin, l’orientació envers el Servei de Teràpia Ocupacional.

POBLACIÓ ATESA
Les condicions d’admissió al servei son les següents:
Tenir legalment reconegut un grau de discapacitat.
Disposar del reconeixement de l’Equip de Valoració d’Adults del Centre d’Atenció a Disminuïts de la
Generalitat de Catalunya, com a perceptor d’un Servei Ocupacional d’Inserció.
Durant el 2014, un total de 15 usuaris han estat atesos al servei. Tres persones de les catorze que han estat
usuaris del SOI són residents a la Llar- Residència Hebre (ACAM), ubicada al municipi d’El Prat de Llobregat.
Durant el 2014 hi ha hagut un alta al servei i una baixa per traspàs a servei STO de la mateixa entitat.

PROFESSIONALS
Rosalía Alfonso Barrios, Monitora Ocupacional
Cristina Gargallo Lorente, Treballadora Social
Jesús Moreno López, Psicòleg
Mª José Santiago Paz, Directora Tècnica
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ACTIVITATS
Els usuaris del SOI durant el 2014 han realitzat les següents activitats setmanals:
			Hort Municipal					Manipulats
			Taller de costura				Manteniment d’habilitats cognitives		
			Autogestors					Cuina “de l’hort a taula”
			Manteniment d’habilitats acadèmiques

Neteja

			Jardineria					Sortides

Durant l’any 2014 s’han realitzat les següents sortides lúdiques i/o d’interès dins la programació anual d’activitats
del Servei i de caire cultural:
Sortida a l’Auditori, per l’activitat “Un matí d’orquestra”. 16 de febrer de 2014.
Cinema Capri, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, per veure la pel·lícula, “Hannah Arendt” de la
directora Margarethe Von Trotta. 12 de març de 2014.
Sortida al Teatre Lluïsos d’Horta a Barcelona, per gaudir l’obra “Com Viure i Conviure”. 25 d’abril de 2014.
Activitat de vela adaptada, al Centre Municipal de Vela del Prat de Llobregat. 26 de maig, 30 de juny i
21 de juliol.
Visita al Palau Robert a Barcelona, 14 de juliol de 2014.
Esmorzar al Parc Nou. 17 de juliol de 2014.
Piscina Municipal Sant Joan Despí. 24 de juliol de 2014.
Visita a la Fabrica del Sol. 25 de juliol de 2014.
Dinar d’estiu. 28 de juliol de 2014.
Dinar de Nadal al restaurant a Barcelona. 17 de desembre de 2014.
Festa de Nadal al Centre Cívic Delta del Llobregat. 19 de desembre de 2014.
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3.4.5. INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL AL CENTRE OCUPACIONAL
Les principals activitats i intervencions que s’han fet per part el equip tècnic durant el 2014 han estat les següents:
S’ha elaborat el Programa General d’Activitats 2015 per al Centre Ocupacional (STO i SOI).
S’han mantingut dues reunions amb les famílies i/o tutors legals d’usuaris (STO A i grup STO B), de
caire informatiu, sobre, el Programa d’Activitats per a l’any 2014. Els dies 30 de gener i 5 de febrer,
respectivament.
S’ha confeccionat la Memòria Anual d’Activitats dels dos Serveis de Centre Ocupacional 2014.
S’ha fet la devolució a l’equip d’atenció directa del CO (STO i SOI) dels resultats i conclusions dels qüestionaris
de benestar emocional que van contestar a finals de l’any 2013.
S’han avaluat els 48 usuaris del STO i als 14 del SOI, mitjançant Inventari de planificació de suports ICAP.
S’ha passat l’escala GENCAT de qualitat de vida a tots els usuaris del CO (STO i SOI).
S’han mantingut entrevistes familiars de seguiment per a la revisió dels Programes de Suport Individual
de 24 usuaris de STO, amb la presència i implicació d’aquests, com a principals protagonistes. En el cas del
SOI s’ han mantingut 6 entrevistes de seguiment del Programes de Suport Individual.
Entrevistes d’ acollida per sol·licitud d’ingrés de les famílies que ho van demandar i avaluació individual de
l’adequació de Servei de CO.
S’ha concretat el nou model d’Informe Personal Psico-Social per tal d’unificar tota la informació bio-psicosocial dels usuaris en un únic document.
S’han mantingut reunions setmanals de coordinació de tot l’equip tècnic de STO A, i SOI els dilluns i de STO
B, els dijous.
S’ha actualitzat tota la informació mèdica rellevant dels usuaris del STO i SOI al mes de juny, amb motiu de
l’estada de Colònies, al viatge d’estiu de SOI a través del document “Fitxa Mèdica d’Urgència”.
S’han realitzat totes les gestions burocràtiques necessàries per a la realització de l’estada de Colònies dels
usuaris del STO El Corriol, durant la setmana del 16 al 20 de juny, a Can Font, a la localitat de Brunyola
(Girona). De la mateixa manera per a la estada del SOI Sant Isidre, els dies 11,12, 13 de Juny a la ciutat de
Girona.
S’ha mantingut coordinació amb el SESM-DI, presencialment al mes d’abril, i via correu electrònic i
telefònicament per al seguiment dels casos que així ho han requerit al llarg de l’any.
La Directora Tècnica del CO i el psicòleg de SOI han visitat l’entitat Fundació Privada Àuria (Igualada, a
l’Anoia), per tal de conèixer el seu funcionament en l’àrea d’atenció diürna especialment, i per conèixer les
iniciatives de visibilitat social i sensibilització que duen a terme.
S’han realitzat les intervencions d’urgència necessàries per presència de conflictivitat entre els usuaris,
crisis/incidències conductuals i problemes de salut.
La Directora Tècnica del Centre Ocupacional ha participat en les reunions convocades pel Consell Municipal
de les Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament del Prat, en qualitat de representant de La Fundació
Rubricatus.

43

La Fundació Rubricatus
Memòria d’activitats 2014 - Pla d’actuació 2015

S’han mantingut reunions amb diferents Departaments i Seccions de La Fundació Rubricatus per tal de
tractar temes d’interès comú.
Gestions per al voluntariat de dues dones, provinents de l’Associació de Veïns La Granja, per a col·laborar
en el Taller de Costura que es realitza al SOI Sant Isidre.
S’ha realitzat la valoració d’habilitats i conductes funcionals per al treball de 3 usuaris del SOI Sant Isidre,
en vistes a la seva possible futura adaptació a l’entorn laboral (CET).
Entrevistes de seguiment amb les famílies que requerien de diferents necessitats de suport social.
Establir mecanismes de col·laboració estreta amb els Serveis Socials i de salut referencials i de zona de la
persona atesa.
Seguiment i coordinació amb els professionals dels Serveis Socials que gestionen les ajudes establertes
en el Programa Individual d’Atenció (PIA), en tres ocasions al llarg de l’any.
Assessorament i atenció a les famílies en els requeriments per irregularitats de les prestacions derivades
de la Llei 39/2006 de Promoció d’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació a la dependència.
Assessorament a les famílies sobre la conveniència de revisar el grau de discapacitat des usuaris a efectes
de possibles ajuts i suports que la persona necessités acollir-se .
Assessorament a les famílies en relació a la sol·licitud d’ajudes socials complementaries, atenent a les
resolucions amb barem de dependència de les revisions de grau del certificat de discapacitat de l’any en
curs.
Assessorament i atenció relatiu a les prestacions i pensions públiques (INSS, ICASS, etc).
Suport i assessorament en les famílies que ho van demanar, en el tràmit d’ajuts socials puntuals (PUA).
Assessorar a les famílies i oferir el suport adient en la tramitació de sol·licitud d’orientació residencial de
la persona atesa.
Assessorar a dues famílies i oferir el suport adient en la tramitació de la sol·licitud de valoració i orientació
a serveis d’atenció diürna.
Orientar i assessorar a les famílies que no disposaven d’ una sentència de incapacitació del familiar amb
discapacitat, a iniciar el procés, i es van elaborar els informes psico-socials adients en aquells casos que
ho van sol·licitar.
Orientar a les famílies que ho sol·licitaven, a serveis amb assessorament legal sobre tutela.
Orientar i derivar a serveis de respir.
Coordinació amb les entitats tutelars dels usuaris atesos en el servei, així com amb els professionals de la
Llar- Residència Hebre (ACAM) relatius a aspectes d’atenció dels usuaris.
Es van emetre les circulars informatives d’interès per les famílies.
Coordinació amb l’Associació de Pares “El Corriol” per abordar les col·laboracions relatives a activitats de
lleure, gestions administratives.
Es va col·laborar amb l’equip tècnic en l’organització de sortides dels usuaris del servei.
Es va gestionar la reserva d’espais públics per les activitats esportives dels usuaris del servei. Així
mateix, es va col·laborar amb l’equip tècnic en les incidències estructurals i d’organització en relació als
equipaments on realitzen l’activitat.
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Es va col·laborar i participar a petició de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb el projecte de Diagnosi
participativa sobre l’autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual del Prat de Llobregat,
elaborat per l’entitat Sarau amb suport de la Diputació de Barcelona.
Coordinació amb els serveis de ONCE relatiu a ajuts socials per a l’atenció d’una persona afiliada i usuària
de STO. Es va tramitar la sol·licitud d’adhesió en un conveni de col·laboració econòmica per a l’atenció de la
persona invident i afiliades amb l’ONCE.
Es van elaborar les avaluacions anuals en l’àmbit sòcio-familiar de totes les persones usuàries del servei.
Es va prestar l’atenció directa a persones usuàries del servei quan es va requerir per part de l’equip tècnic
o bé per respondre a les necessitats d’atenció personal del servei.
Es va donar suport a l’equip tècnic en aquelles incidències socials que sorgeixen en l’atenció directa de la
persona.
Col·laboració en la proposta d’un projecte de temps de lleure per La Fundació Rubricatus.
Es va fer un anàlisi i proposta sobre indicadors de qualitat de Centre Ocupacional.
Col·laboració en la jornada de portes obertes a empreses el dia 12/06/2014.
Es va passar els qüestionaris de satisfacció a diverses persones usuàries del servei.
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3.4.6. CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE
Per l’acompliment de l’actual legislació vigent, l’any 2011 es va impulsar la creació del Consell de Participació de
Centre dels Serveis de Centre Ocupacional (STO i SOI) de La Fundació Rubricatus.
El 16 de desembre de 2014 es va celebrar una reunió de seguiment a La Fundació Rubricatus. Els membres que
han constituït el Consell durant el 2014 han estat:
Presidenta		
Mª José Santiago Paz, Directora Tècnica del Centre Ocupacional.
Secretària
Cristina Gargallo i Lorente, Treballadora Social del Centre Ocupacional.
Vocals
Jordi García Castillo, Gerent de La Fundació Rubricatus, com a representant de l’Entitat titular.
Josep Mª Fondevila Guinart, designat pel Departament de Benestar i Família, com a representant de
l’Entitat finançadora majoritària.
Ramón Roca, designat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, com a representant de l’Administració
Local.
Rubén Álvarez Serrano, monitor ocupacional STO i Cristina Gargallo i Lorente, treballadora social del
Centre Ocupacional, designats per la Presidenta del Consell, com a representants dels treballadors.
Cristian Sánchez Rodríguez i Joan Mas Colom, del Servei Ocupacional d’Inserció “Sant Isidre”, i David
Lozano Rubio i José Manuel López Rodríguez, del Servei de Teràpia Ocupacional, escollits entre i
per les persones usuàries dels serveis de Centre Ocupacional, com a representants de les persones
usuàries.
Carmen Navarro Martínez, escollida entre i per les persones familiars i/o representants legals de les
persones usuàries dels serveis de Centre Ocupacional.
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4. PLA D’ACTUACIÓ 2015
El pla d’actuació previst per l’any 2015 per els diferents centres i/o serveis de La Fundació Rubricatus, té com
a finalitat principal la millora de la qualitat de vida dels treballadors i de les persones ateses en La Fundació,
mitjançant les actuacions de millora adients per aquesta finalitat.

4.1. MESURES PREVISTES PEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL TESIPRAT
A l’any 2015 es consolidarà el Pla de Viabilitat que es va iniciar al 2014 i es treballarà en la definició d’un Pla
Estratègic 2016-2018 amb la finalitat de garantir la sostenibilitat econòmica i l’impacte social a llarg termini de La
Fundació Rubricatus.
A continuació es relacionen les 5 gran àrees d’actuació en el que es divideix el Pla de Viabilitat i les accions previstes
a posar en marxa a cadascuna d’elles.

Àrea d’IMPULS
1. Pla de formació
A partir de les necessitats detectades per cada responsable d’equip, i tenint en compte el Pla de Polivalència
2015, es definiran els coneixements tècnics i les competències professionals necessàries per a portar a terme les
responsabilitats assignades a cada lloc de treball.
2. Pla de comunicació interna
Com a eina clau per a la difusió i posta en marxa del Pla de Viabilitat.
3. Pla de treball en equip
Per a fomentar la participació i millorar en eficiència i productivitat.
4. Pla d’inversions
Programa de sistema de gestió.
Adaptar la cuina per elaborar menús diaris.
Condicionar la nova nau per ampliar magatzem de serveis industrials.
Nova pàgina web.
Actualització de la flota de vehicles.
Actualització tecnològica.
Posada en marxa de noves seccions productives.
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Àrea de PROCESOS
1. Control de qualitat
Consolidació de la ISO 9001 a la secció de serveis industrials i serveis postals.
2. Control de gestió
Posar en marxa d’un sistema de gestió que permeti millorar l’eficiència dels processos, la productivitat de l’equip
i d’impacte social assolit.
3. Pla de polivalència
La metodologia prevista serà la realització d’un procés de formació personalitzat en el que es realitzarà una formació
teòrica en prevenció de riscos laborals i específica del lloc de treball, i una formació pràctica complementària
en la que s’aplicaran els coneixements teòrics adquirits en un entorn laboral real, acompanyats per un tutor,
amb l’objectiu d’aconseguir un major apoderament, capacitació, ocupabilitat i autonomia dels treballadors amb
discapacitat intel·lectual en un entorn laboral.
4. Pla de sensibilització ciutadana
Participació i utilització de recursos comunitaris: biblioteca, exposicions, transport, compres, horts lúdics,
piscina, poliesportiu.
Participació en activitats municipals: Sant Jordi, Fira avícola, setmana de la discapacitat, festes tradicionals.
Participació en el programa “Connecta Jove” dins del nostre projecte de “Alfabetització Digital” treballant
en xarxa amb la Fundació Catalana de l’Esplai i el departament d’Educació de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat.
Convenis de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques amb universitats pels seus estudiants.
Participació en el programa “Oci i temps lliure inclusiu” conjuntament amb altres entitats del territori.
Jornades amb els alumnes, equip docent i familiars del Centre d’Educació Especial “Can Rigol”.
Col·laboracions amb els centres educatius del Prat de Llobregat: visites, tallers, activitats, etc.
Pla de voluntariat.
Participació ens accions de voluntariat corporatiu amb els equips d’empreses privades.

Àrea de CLIENTS
1. Definir proposta de valor / estratègia comercial
Definir una proposta de valor i estratègia comercial per a cada una de les seccions productives de Tesiprat, amb
l’objectiu de potenciar la cartera actual de clients, fomentar la venta creuada i prospectar nous clients.
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2. Noves oportunitats de negoci
Consolidació de la nova secció de “Neteja de vehicles” per a empreses, usant productes 100% ecològics de
neteja en sec, estalviant aigua i desplaçant-se a les instal·lacions dels clients, evitant costos indirectes de
temps i desplaçaments a túnels de rentat i permetent unificar els costos mensuals del servei.
Posada en marxa nova secció d’elaboració i distribució de menús diaris.
Gestió de nous espais d’hostaleria.
3. Pla de visibilitat i comunicació externa
Nova web i catàlegs de serveis.
Renovació imatge interna i retolació vehicles.
4. Captació de fons
Campanyes captació de nous socis.
Campanyes de fundraising.
Captació grans donants i aliances estratègiques.

Àrea ECONÒMICA
1. Assolir l’equilibri econòmic
A través d’un creixement en les vendes, diversificació de les fons d’ingressos, millora dels marges i contenció de
les despeses.

Àrea d’IMPACTE
1. Assolir la missió
Ens comprometem a promoure la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat del
Prat de Llobregat i rodalies, mitjançant accions de suport a la seva activitat laboral i a través l’aprenentatge dels
valors del treball real com a eines per a la seva integració social efectiva.
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4.2. MESURES PREVISTES PEL CENTRE OCUPACIONAL
Al llarg del 2015, es pretenen dur a terme a les següents tasques per part de l’equip tècnic de centre ocupacional.
Passació a tots els usuaris del CO l’Escala ABS-RC2.
Analitzar els resultats obtinguts de la passació de les enquestes de satisfacció de totes les famílies i
usuaris del CO.
Condicionament de la sala de informàtica a CO i posada en marxa d’ un taller de informàtica per tots els
usuaris del CO.
Participació en el Projecte Connecta Jove. es un programa d’Aprenentatge Servei (ApS) que impulsa la
participació dels joves a la comunitat per mitjà d’accions formatives orientades a les competències digitals
bàsiques per a la utilització profitosa de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta d’un
programa Inter generacional, educatiu i social adreçat als Instituts d’Ensenyament Secundari que formen
part del Projecte de Diversificació Curricular Ciutat del Prat. Participaran 14 usuaris del CO.
Educació en sexo-afectivitat. Seminaris per a famílies i usuaris del CO.
Durant el 2015 continuarà el taller de costura al SOI, amb la col·laboració de les dones voluntàries que formen part
de l’Associació de veïns La Granja, un petit barri del Prat de Llobregat.
Per a l’any 2015, també s’incorporaran dins del Planning setmanal del servei de l’STO els següents tallers atenent
als interessos dels usuaris:
Taller de Fotografia
Taller d’Estimulació Cognitiva
Taller “Recicla-Art”
Al servei del SOI s’incorporarà dins del Planning setmanal un nou taller: Educació per a la salut.
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5. DOCUMENTACIÓ COMPTABLE
5.1. PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ RUBRICATUS 2015

Ingressos per prestacions de serveis

1.235.224,76 €

Subvencions oficials a les activitats

1.022.273,88 €

Suvencions oficials de capital traspassades rta. exercici

78.603,28 €

Donacions i altres ingressos per a activitats

25.000,00 €

Subvenció de l’administració local
Ingressos per serveis diversos
TOTAL INGRESSOS
Compres de primeres matèries
Arrendaments i cànons

270.000,00 €
46.612,42 €
2.677.714,34 €
-177.575,58 €
- 2.363,64 €

Reparacions i conservació

- 22.295,69 €

Serveis de professionals independents

- 40.971,30 €

Transports

- 9.634,21 €

Primes d’assegurances

- 9.545,85 €

Serveis bancaris i similars

- 5.011,23 €

Publicitat i relacions públiques

- 10.026,70 €

Subministraments

- 53.910,00 €

Despeses del centre ocupacional

- 14.633,00 €

Altres serveis

- 26.769,50 €

Altres tributs

- 8.212,90 €

Sous i salaris

- 1.887.353,73 €

Seguretat social a càrrec de l’entitat

- 279.275,50 €

Altres despeses socials - formació

- 9.000,00 €

Interessos finançament

- 3.200,00 €

Dotació impagaments comercials

- 6.160,20 €

Dotació impagaments subvencions

- 13.338,96 €

Amortització de l’immobilitzat intangible

- 11.031,78 €

Amortització de l’immobilitzat material
TOTAL DESPESES

RESULTAT

- 108.058,79 €
- 2.698.368,56 €

- 20.654,22 €
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