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En aquests temps difícils on estem instal·lats, els que controlen el 
poder, estan aconseguint els seus objectius; que ens conformem 
amb el poc que ens van deixant després de les retallades. Ara ja no 
ens desitgem un any millor sinó que no perdem el que ens queda. 
Poc a poc estem interioritzant que aquesta situació és inevitable, 
diuen que no hi ha alternativa i això és la nostra derrota, aquesta és 
la pitjor herència de la denominada crisi.  
Però la Fundació que ha rebut com tothom  les conseqüències d'a-
questa situació, ha plantat cara i ha aconseguit mantenir la seva 
activitat, repensant el projecte a més llarg termini. El nostre triomf 
ha estat continuar treballant amb les persones, des de el Servei de 
Prelaboral fins el Centre Especial de Treball, demostrant que si que 
hi ha alternatives i que algunes situacions es poden canviar, aques-
ta és la nostre petita aportació. 
Bé és cert que aquest any la reducció en l’activitat econòmica i en 
les subvencions a afectat els serveis i de retruc el nombre de perso-
nes contractades però hem de ser capaços de contemplar la nostre 
entitat en perspectiva, en la suma dels anys que fa que estem tre-
ballant. En els últims cinc anys, del 2008 al 2012, el creixement ha 
estat del 25% tant en el nombre de beneficiaris com de tècnics i 
professionals; aquesta és la imatge real de la Fundació, la que hem 
fet possible entre tots. 
Estem lluitant per aconseguir un pressupost equilibrat i substituir 
les aportacions públiques, en davallada, pels acords i la complicitat 
amb l'empresa privada a la que tant podem aportar. 
Ha estat un any de continuïtat, però també d'increment de conve-
nis en diferents entitats a través del programa Incorpora de la Cai-
xa, que obren altres possibilitats. Fruit d'aquestes accions s'han sig-
nat els dos primers enclavaments laborals a la temporada d'estiu. 
Volem pensar que aquest petit pas enrere ha estat per agafar em-
branzida per els propers anys i que l’experiència ens servirà per mi-
llorar el nostre futur.  
Finalment vull expressar el meu agraïment, en nom del Patronat, a 
tots els professionals per la seva tasca i als usuaris, encoratjar-los 
en la seva feina diària i també, a reclamar-nos l'atenció que es me-
reixen. 
 

 
Ramon Ribot i Musoll 

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

Persones 

 

 

Beneficiaris  evolució 2008—2012 
 

+25 % 

2008 

2012 

Beneficiaris 75% 

Professionals 25% 

Distribució persones 



- 5 - 

Memòria 2012 

  

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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TREBALLADDORS CET 2012

Distribució treballadors del CET segons sexe i edat 
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Projectes 

 

Comerç al detall 
 
Es reprèn el projecte per expansionar aquesta 
àrea de negoci, amb l’objectiu d’ampliar els 
espais existents i crear nous punts de venda. Inici 
de contactes amb el grup Inditex. 

ecomoli.com 
 
Introducció de la melmelada de 
maduixa ecològica con a nova línia 
de producte. 
 
Inici de converses per a la creació de 
una xarxa agro social  de productors 
ecològics vinculats al tercer sector. 

Velles Arts 
 
Exposicions itinerants de mobles 
restaurats i recuperats a diverses 
poblacions del Maresme. 
 
Ampliació del número d’usuaris que 
treballen dins d’aquest projecte. 
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Serveis d’obra 
 
Treballs d’adequació de la recepció a 
Residencies Ballesol. 
 
Treballs de manteniment i adequació de 
terres a la seu d’Affiliate Computer 
Services INC. 

Serveis 

 

Serveis d'Integració Laboral 
 
Signatura de conveni entre la Obra 
Social de la Caixa, el Gremi d’Hostaleria 
de l’Alt Maresme i la Fundació per a la 
difusió del programa Incorpora 
 
Integració laboral a l’empresa ordinària 
mitjançant el treball en suport. 

Neteja Industrial 
 
Renovació del 100% de contractes amb 
administracions i empreses privades. 
 
Desplegament de la recollida de Roba 
amiga per diverses poblacions del Ma-
resme. 
 
Nou servei de neteja a la seu del CJMIJ 
 

Serveis de Jardineria 
 
Renovació del contracte amb 
l’Ajuntament de Palafolls 
Renovació del manteniment 
enjardinament a les empreses Sandoz i Naturex.  
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Notícies 

 

Modificació d’estatuts 
 
Al 2012 es van modificar els estatuts de la 
fundació , adaptant-los a la llei 4/2008 de 24 
de abril del llibre tercer del codi civil de 
Catalunya. 

Enclavaments laborals. 
 
El mes de juny es va signar un acord 
amb l’empresa HTOP hotels en virtut 
del qual es van posar en marxa dos en-
clavaments laborals per a la temporada 
d’estiu. Un a la bugaderia industrial de 
la companya, i un altre a l’hotel Olympic 
del mateix grup. Aquesta iniciativa va 
donar treball a 10 usuaris, amb el suport 
dels professionals de la Fundació 

FORMACIÓ EN  IGAULTAT 
 
El mes de novembre es va dur a terme la formació  LA IGUALTAT DE GÈ-
NERE: CONCEPTES BÀSICS, MARC LEGISLATIU I EINES PRÀCTIQUES PER 
INCORPORAR LA IGUALTAT EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL. Aquesta for-
mació es va adreçar tatn a professionals com a  usuaris  i es va impartir  
on line i de forma presencial. 
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DESPESES 2012 2011 VARIACIÓ 

Consums 959.249 985.120  -3 % 

Personal 1.180.136 1.188.992  -1 % 

Amortitzacions 119.488 121.926  -2 % 

Altres despeses 203.402 206.177  -1 % 

Despeses financeres 4.915 6.000 -18% 

TOTAL 2.467.190 2.508.215 -2 % 

INGRESSOS 2012 2011 VARIACIÓ 

Ingressos propis 1.668.745 1.701.454 -2 % 

Altres ingressos 839.636 864.205 -3 % 

Subv. Trasp. Exercici 66.238 76.663 -14 % 

Ingressos financers 187 3.047 -94 % 

TOTAL 2.574.806 2.645.369 -3 % 

Compte explotació 

Ingressos i Despeses 
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ACTIU 2012 2011 

Immobilitzat intangible 1.053.978 1.099.432 

Immobilitzat material 1.484.476 1.490.858 

Inversions financeres 6.846,57 7.100 

ACTIU NO CORRENT 2.545.301 2.597.390 

Existències 132.930 101.525 

Deutors 395.526 465.193 

Periodificacions 8.024 8.011 

Efectiu 431.572 370.893 

ACTIU CORRENT 968.052 945.624 

TOTAL 3.513.353 3.543.014 

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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PASSIU 2011 2012 

Fons propis 344.929 344.929 

Remanent 669.643 806.798 

Excedent 137.154 107.611 

Subvencions llarg termini 1.746.665 1.683.427 

PATRIMONI NET 2.898.391 2.942.765 

Deutes llarg termini 171.907 144.988 

PASSIU NO CORRENT 171.907 144.988 

Deutes curt termini 2.888 660 

Creditors 438.677 417.846 

Periodificacions 31.151 7.094 

PASSIU CORRENT 472.716 425.600 

TOTAL 3.543.014 3.513.353 

Comptes anuals auditats per Faura Casas Auditors  

Passiu 
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Gorg d’en Puigvert, 1 - 08389 Palafolls 
Tel. 93 115 50 60 - Fax: 93 7 64 16 67  

 
 

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 
 


