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Fundació Moli d’en Puigvert 

persones 

Com es pot observar les dades mostren un increment progressiu de beneficiaris en 

procés d’ inserció al llarg dels anys. L’ any 2011 ha seguit la mateixa tendència 

que els anys anteriors. Tanmateix observem una situació d’ estabilitat en el 

nombre de beneficiaris en procés de formació. L’ anàlisi detallada de les dades 

ens aporta dades força significatives si analitzem l’ evolució de l’ entitat des del 

2008 fins al 2011: 

Els beneficiaris s’ han incrementat en un 37’5 % en el període mentre 

que els professionals ho han fet en un 24’13%. D’ altra banda en 2008 

els beneficiaris representaven el 73’40 del total de persones vinculades 

a l’ organització per un 75.35 % l’ any 2011. Totes aquestes dades indi-

quen un increment de la eficiència de l’ organització, la qual cosa és 

especialment rellevant en l’ actual context de crisi econòmica. 
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projectes 

Comerç 

Reforç de la plantilla de les dues 

botigues, Massimo Dutti i Bershka 

ecomoli.com 
Creació de la marca de productes agraris 

ecològics ecomoli.com 

vellesarts  
Inici dels treballs de restauració de  mobles i objectes .  

Fora de Serie  
Cafeteria i diversos serveis de 

càtering  a la zona del maresme i la 

selva. 
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Fundació Moli d’en Puigvert 

serveis 

Obra. 
Reforç de la brigada realitzant feines per  l’empresa 22@ de l’ajuntament de 

Barcelona 

 

Neteja Industrial 
Contracte de neteja del mercat de la plaça de cubà la localitat de mataró. 

 

Serveis Laborals 
Consolidació de les 45 places del servei prelaboral  en Palafolls i Masnou 

Donen gràcies a totes les entitats que durant l’any 2009 han continuat confiant en els 

nostres serveis: Club Vela Blanes, Ajuntament de Palafolls, Centre Salut Mental  
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Una de les nostres fites és contribuir al canvi en la 

percepció social de les persones afectades per una 

malaltia mental. Hem de ser capaços de presentar-les 

com allò que actualment son o poden arribar a ser, 

persones actives i productives, que aporten i generen 

riquesa per a si mateixos i per a la comunitat. 

Ingresos  2010 - 2009 

Ingressos 2010 2009 Variació 

Ingressos propis 1.527.219 1.507.160 1,33% 

Altres ingressos 919.256 757.089 21,42% 

Ingressos financers 734 3.202 -77,08% 

TOTAL 2.447.209 2.269.460 7,93% 

Els ingressos propis de l’any 2010 han estat el 62% del total d’ingressos, la resta han 

estat subvencions i altres ingressos. 

62%

38%

0%

ingressos Altres ingressos Financers
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Fundació Moli d’en Puigvert 

Despeses 2010 2009 Variació 

Consums 852.837 770.009 -10,76% 

Personal 1.145.347 1.179.441 2,89% 

Amortitzacions 147.735 111.850 -32,08% 

Altres despeses 189.335 171.752 -10,24% 

TOTAL 2.335.254 2.235.061 -4,58% 

37%

49%

6%

8%

Consums Persona l Amort. Altres despeses

Distribució de la despesa durant l’any 2010.  

Despeses  2010 - 2009 
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balanç 

Actiu 2010 2009 

Immobilitzat material 1.184.430 1.342.800 

Inversions financeres 3.769 3.769 

ACTIU NO CORRENT 2.333.085 1.346.569 

Existències 111.764 116.589 

Deutors 335.569 340.905 

Periodificacions 7.968 7.468 

Efectiu 620.739 330.314 

ACTIU CORRENT 1.076.040 795.276 

TOTAL 3.409.125 2.141.185 

Immobilitzat intangible 1.144.886 0,00 

PASSIU 2010 2009 

Fons propis 344.929 344.929 

Remanent 557.689 523.291 

Excedent 111.954 34.398 

Subvencions rebudes 1.823.329 774.600 

PATRIMONI NET 2.837.901 1.677.218 

Deutes curt termini 6.863 6.506 

Creditors 362.159 351.032 

Periodificacions 4.350 107.089 

PASSIU CORRENT 373.372 464.627 

TOTAL 3.409.125 2.141.845 

PASSIU NO CORRENT 197.852 0,00 

Deutes llarg termini 197.852  

Comptes anuals auditats per Faura Casas Auditores  



Gorg d’en Puigvert, 1 - 08389 Palafolls 

Tel. 937 640 518 - Fax: 937 643 194  

 

 

info@fundaciomoli.org - www.fundaciomoli.org  

La Fundació Moli és una entitat sense ànim de lucre i amb 

vocació de creixement que impulsa, crea i gestiona 

projectes empresarials i socials de caràcter innovador, a fi 

de generar salut i qualitat de vida per mitjà de la 

capacitació i la posterior contractació de persones amb 

trastorns de salut mental per tal que s’integrin millor a la 

societat. 


