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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. 

Col·laboradors: 

• Servei Prelaboral  • Centre Especial de Treball 
 
• Pla d’ocupació ecomoli 
 
• Treball amb Suport 
 
• Pla d’Igualtat 
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Teniu a les vostres mans el resum d’activitats portats a terme per la 
Fundació Privada El Moli de Puigvert aquest any 2011. És un més 
dels 10 anys dedicats a la Inserció laboral però també social d’un 
col·lectiu amb greus dificultats per accedir al món comunitari. 
 
Malgrat les dificultats afegides degut a uns situació econòmica gai-
rebé caòtica, la Fundació ha seguit apostant per la qualitat i l’evolu-
ció dels seus serveis, considerant que els seus objectius van més 
enllà dels obstacles de l’entorn. 
 
Mitjançant els serveis, han estat atesos un total de 102 persones, 45 
al servei prelaboral entre SPL Masnou i SPL Palafolls, i 57 al Centre 
Especial de Treball dins les diverses unitats de treball. 
 
L’any ha vingut marcat per la finalització i posta en marxa de la no-
va nau, fet que ha facilitat la col·laboració i cohesió als diferents 
equips, contribuint així a una millora en la qualitat dels serveis 
oferts i a una millora de les condicions de treball. 
 
Des de Ràdio Tordera s’ha donat l’opció de participar en una sèrie 
de programes de ràdio que han donat la possibilitat de fer difusió 
dels serveis i recursos.  
També s’ha posat especial interès en la prevenció de situacions dis-
criminatòries i previsió de polítiques actives per fer efectiu el princi-
pi d’igualtat entre sexes. S’ha iniciat la col·laboració amb el progra-
ma “Roba Amiga” de l’empresa d’inserció L’Encant de la Garrotxa.  
En aquest període s’ha consolidat el projecte de restauració de mo-
bles a partir dels ajuts rebuts de l’Agrupació Mútua i de “La Caixa”.  
Un any més els productes ecològics de la Fundació han estat pre-
sents en la Fira de Biocultura. 
 
Vagi el nostre agraïment  dirigit a totes aquelles persones de l’e-
quip de professionals i empreses col·laboradores que han fet possi-
ble portar a terme els objectius plantejats; i a tots els usuaris pel 
seu esforç i capacitats ens recorden la necessitat de seguir enda-
vant amb els seus projectes. 
 
 
 

Lluisa Bosch Salgado 
Vicepresidenta   
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PASSIU 2010 

Fons propis 344.929 

Remanent 557.689 

Excedent 111.954 

Subvencions llarg termini 1.823.329 

PATRIMONI NET 2.837.901 

Deutes llarg termini 197.852 

PASSIU NO CORRENT 197.852 

Deutes curt termini 6.863 

Creditors 362.159 

Periodificacions 4.350 

PASSIU CORRENT 373.372 

TOTAL 3.409.125 

2011 

344.929 

669.643 

137.154 

1.746.665 

2.898.391 

171.907 

171.907 

2.888 

438.677 

31.151 

472.716 

3.543.014 

Comptes anuals auditats per Faura Casas Auditors  
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ACTIU 2011 2010 

Immobilitzat material 1.490.858 1.184.430 

Inversions financeres 7.100 3.769 

ACTIU NO CORRENT 2.597.390 2.333.085 

Existències 101.525 111.764 

Deutors 465.193 335.569 

Periodificacions 8.011 7.968 

Efectiu 370.893 620.739 

ACTIU CORRENT 945.624 1.076.040 

TOTAL 3.543.014 3.409.125 

Immobilitzat intangible 1.099.432 1.144.886 

Balanç  
Actiu 

Aportacions de la fundació mitjançant l’impost sobre la renda, L’impost sobre 
el valor afegit i quotes a la Seguretat Social (Milers d’euros) 
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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. 

Índex 
 

Persones 

4 

Projecte 

6 

Serveis 

7 

Notícies 

8 

 

Compte d’explotació 

Ingressos i Despeses                                                          9 

Balanç 

Actiu                                                                                 10 

Passiu                                                                              11 
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Evolució dels treballadors i usuaris de l’entitat des del 2008 fins al 2011: 

Persones 
 

 
Beneficiaris 

38 % 

2008 

2011 

Beneficiaris 75% 

Professionals 25% 
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DESPESES 2011 2010 VARIACIÓ 

Consums 985.120 852.837  16 % 

Personal 1.188.992 1.145.347  4 % 

Amortitzacions 121.926 147.735  -2 % 

Altres despeses 206.177 189.335  1 % 

TOTAL 2.508.215 2.335.254  7 % 

Despeses financeres 6.000   

INGRESSOS 2011 2010 VARIACIÓ 

Ingressos propis 1.701.454 1.527.219 11 % 

Altres ingressos 864.205 847.201 2 % 

Ingressos financers 3.047 734 315 % 

TOTAL 2.645.369 2.447.209 16 % 

Subv. Trasp. Exercici 76.663 72.055 6 % 

Compte explotació 
Ingressos i Despeses 
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Notícies 
 

Nova seu  
 
Al setembre ens vam traslladar a l’edifici que conté la nostra 
nova seu. Disposa de 800 m2 repartits en dues plantes. A la 
planta alta, les oficines( administració i direcció). A la planta 
baixa l’ espai específic d’ atenció a les persones i l’ àrea de 
formació.. 

Noves instal·lacions servei d’atenció a les persones 
 
El servei prelaboral ha inaugurat les seves noves instal·lacions en la segona 
planta amb 400 m2 on tenim dues aules d’informàtica i diferents tallers 
(costura, jardineria, etc...) 

Aula d’informàtica 

Taller de costura 

Porta principal 

Sala reunions 
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Beneficiaris per edat i per sexe 

Grau de discapacitat per sexe 

Localitat Procedència 

= 

Des de l’àrea de 
RRHH destaquem  
la realització del  

 
Pla d’igualtat 
d’oportunitats 
 Home - Dona 
(2011 - 2012) 
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Projectes 
 

Comerç al detall 
 
Millora de la logística amb l’obertura d’un 
magatzem regulador per les franquícies de 
Massimo Dutti i Bershka. 

ecomoli.com 
 
Finalització procés de conversió a 
producció ecològica. 
 
Primers estudis per la 
implementació de la venda per 
Internet. 

Velles Arts 
 
1r any de funcionament del taller de 
restauració amb els primers treballs. 
 
Creació de marca i logo. 

Fora de Sèrie 
 
Cafeteria i diversos serveis de 
càtering  a la comarca  del 
Maresme i la Selva. 
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Serveis d’obra 
 
Col·laboració en la construcció de la nova  
seu de la Fundació. 
 
Canvi del paviment moqueta a la seu 
d’Affiliate Computer Services, Inc. 

Serveis 
 

Serveis d'Integració Laboral 
 
Membre del grup d’INCORPORA de 
Barcelona. 
 
Suport a la integració laboral a 
l’empresa ordinària. 

Neteja Industrial 
 
Renovació del contracte de neteja del 
mercat de la Plaça de Cuba la localitat 
de Mataró. 
 
Augment 100% de serveis i facturació 
 
Recollida de Roba amiga al municipi de 
Lloret de Mar 

Serveis de Jardineria 
 
Renovació del contracte amb l’Ajuntament de Palafolls 
Renovació del manteniment enjardinament a l’empresa 
Sandoz 


