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Un altre any de feina i  projectes. De molta il·lusió i satisfacció.

Durant l'any fem feina i no som conscients de tot el que es fa. Realment, te 
n'adones en el moment d'elaborar aquesta petita presentació per a la 
memòria anual de la Fundació Privada Molí d'en Puigvert.

En les properes pàgines trobareu l'esforç de moltes persones, tant dels 
professionals com dels usuaris que hi participen en els diferents projectes, 
perquè aquesta és una feina de tots plegats i que cal fer dia a dia.

Els nostres usuaris són el motor per continuar treballant i buscar nous 
projectes. La seva integració en el món laboral és molt important perquè 
milloren la seva autoestima i sentint-se realitzats, i també és molt important 
pels professionals que hi treballen amb ells perquè la seva dedicació i el seu 
esforç ha permès assolir l'èxit.

En l'àmbit del comerç, aquest any s'ha obert una nova botiga de roba i 
complements per a la dona de la marca sabadellenca “Yerse”; dins la botiga 
Fora de sèrie, s'han introduït les marques de roba femenina Smash i 
Guitare. També s'han mantingut converses amb la marca “Condor” per obrir 
una botiga outlet a Palafolls, i amb Inditex per ampliar la botiga de Massimo 
Dutti de Palafolls. Finalment, s'ha posat en marxa el projecte “Cosir i 
estrenar” amb la creació d'una botiga on-line amb una gran acceptació per 
part dels compradors.

En relació a la producció agrícola, s'han incorporat els nostres productes 
agrícoles amb una forta presencia als supermercats Esclat-Bonpreu. I s'ha 
establert un acord de col·laboració amb la cadena de distribució Veritas pel 
seu establiment de Blanes.

Així també continuem les activitats d'obra i manteniment així com de 
jardineria. En l'àmbit institucional continuem participant en diversos fòrums 
de salut mental i continuem treballant per aconseguir nous projectes i nous 
acords de col·laboració.

La integració i l'acceptació dels malalts mentals en la societat és un gran 
repte que hem d'assolir tots junts, tenim molta feina a fer encara però 
continuarem treballant de valent i amb molta il·lusió.

Moltes gràcies a tots els que formeu part d'aquesta gran família i bona feina! 

Mª Dolores Agüera Martín
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Missió

Valors

Som una organització sense 
ànim de lucre i amb vocació 
de creixement que impulsa, 
crea i gestiona projectes 
socials i empresarials de 
caràcter innovador. El nostre 
objectiu es generar salut i 
qualitat de vida mitjançant la 
c a p a c i t a c i ó  i  p o s t e r i o r 
contractació de persones 
amb tastorn mental facilitant 
a l’hora la seva integració 
social

Orientació a la persona
Promoció de la salut
Igualtat
Treball en equip
Innovació Social
Eficiència

Al servei
de les
persones

La nostra fita

Presentar a les persones afectades per una malaltia 
mental com persones actives i productives, que aporten 
i generen riquesa per a si mateixes i per la comunitat

Que fem:

Intervenim en el procés de recuperació de la persona 
mitjançant la realització coordinada d’accions 
d’orientació professional i capacitació per a l’ocupació.

Les activitats es reaitzen en entorns laborals normalit-
zats i incorporen el seguiment i l’acompanyament de 
professionals experts que faciliten l’adquisició dels 
coneixements professionals requerits pel mercat de 
treball

L’itinerari professional s’inicia amb la vessant formativa 
del servei prelaboral i avança progressivament amb els 
aprenentatges adquirits per la persona fins la seva 
incorporació a la feina, bé en l’entorn protegit del centre 
especial de treball. bé en l’entorn normalitzat de 
l’e a.mpresa ordinàri

Com ho fem:

Des del departament de Recursos Humans i de forma 
conjunta amb l’àrea social es planifica l’atenció als 
treballadors e la Fundació a través del programa 
individual de rehabilitació. Aquest programa, que està 
conformat per un conjunt d’objectius de millora i 
manteniment d’habilitats personals i de competències 
professionals, s’elabora conjuntament entre els 
professionals de l’entitat i els usuaris del servei.



OBJECTIU
Preparar a les persones amb trastron 
mental sever per a aconseguir la seva 
inserció laboral bé a l’empresa ordinà-
ria, bé al Centre Especial de Treball. La 
relació entre l’entitat i les persones ate-
ses es estrictament assistencial i per 
tant no laboral

OBJECTIU
Promoure l’autonomia i la qualitat de 
vida de les persones amb trastorns de 
sallut mental, afavorint la seva inserció 
dins del món laboral, proporcionant un 
treball significatiu en un entorn protegit 
i amb un suport adequat. Es un recurs 
on la persona pot posar en pràctica els 
coneixements adquirits durant la fase 
de preparació.

L’activitat s’estructura en base a la 
realització d’un servei professional per 
part  del  t rebal lador en procés 
d’inserció. La relació es laboral i pert 
tant retribuïda. El règim especial 
s’ajusta a la relació laborarl convencio-
nal.

Activitats
Ÿ Restauració i recuparació de 

mobles
Ÿ Neteja i manteniment
Ÿ Jardineria
Ÿ Producció agrària
Ÿ Administració i oficines
Ÿ Taller de costura
Ÿ Hosteleria
Ÿ Habilitats lingüístiques i 

comunicació
Ÿ Orientació professional i recerca 

de feina
Ÿ Seguretat laboral
Ÿ Promoció de la salut
Ÿ Informàtica

Activitats
Oferta de recursos i serveis 
professionals:
Ÿ Jardineria
Ÿ Obra i manteniment, pintura, 

instal·lació de paviments.
Ÿ Horta ecològica
Ÿ Neteja Industrial
Ÿ Restauració de mobles
Ÿ Gestió d’establiments comercials 

(outlet textil)
Ÿ Recuperació d’excedents tèxtils

Equip professional
Psicòleg/a
Treballador/a social
Mestre de taller
Monitor/a

Equip Professional
Psicòleg/a
Treballador/a social
Terapeuta ocupacional
Monitor/a

Servei Prelaboral Centre Especial de
Treball



Composició
del
patronat

Presidenta:
Sra. Dolors Agüera Martín
en representació de l’Ajuntament de Palafolls

Vicepresidenta:
Sra Roser Civit Rey
en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme

Secretari:
Sr. Ramón Ribot Musoll
en representació de la Conca de la Tordera

Vocal:
Sr. Guillem Homet i Mir

Inserció empresa
ordin’aria i programa
Incorpora

OBJECTIU
La inserció a l’empresa normalitzada es 
el resultat esperat en l’itinerari dels 
nostres usuaris.

La inserció a l’emprea normalitzada 
contribueix especialment a combatre 
l’estigma social que obstaculitza de 
forma significativa el procés d’integració 
social de les perso nes amb malaltia 
mental

Activitats
Ÿ Orientació professional
Ÿ Avaluació de competències i habili-

tats professionals del treballador
Ÿ Definició del perfil professional
Ÿ Identificació de interessos del treba-

llador
Ÿ Definició de l’itinerari professional
Ÿ Programa individual d’inserció
Ÿ Tècniques de recerca de feina
Ÿ Acompanyament al procés de selec-

ció 
Ÿ Seguiment del procés d’incorporació
Ÿ Seguiment pel manteniment del lloc 

de treball

Equip professional
Psicòleg/a
Prospector/a laboral
Tècnic d’inserció



L’acord de col·Laboració amb el Clus-
ter Textil-Moda Catalunya, signat al 
2014, ha donat durant el 2015 els 
seus primers fruits:

Ÿ Creació de 2 corners propis de les 
marques de roba femenina 
Smash i Guitare, dins de la botiga 
Fora de Sèrie.

Ÿ  Inauguració al mes de juliol de 
una botiga de la marca sabade-
llenca Yerse. L’establiment, situat 
a la Avda Costa Brava 9 de Pala-
folls, ofereix moda i complements 
per a dona i funciona com a outlet.

Ÿ Converses amb Cóndor per a la 
obertura d’una botiga outlet a Pala-
folls especialitzada en roba infantil 
i mitjons. 

Converses amb el grup Inditex per a 
l’ampliació de la botiga de Massimo 
Dutti de Palafolls

Desenvolupament del projecte Cosir 
i Estrenar.

Ÿ Creació de la botiga on-line 
www.cosiriestrenar.com i ex-
pansió de les vendes a tot l’estat 
espanyol.

Ÿ Ampliació de la gamma de pro-
ductes amb les capses sorpresa 
PLUS per a home i dona

Comerç Serveis
Industrials

Producció
agrària

JARDNERIA

Instal·lació de sistemes de reg, planta-
ció i condicionament d’espais verds al 
Passeig de S’abanell de Blanes.

Creació de nous espais verds, remo-
delació dels ja existents i manteniment 
de la jardineria al Club Vela de Bla-
nes.

OBRA I MANTENIMENT

Obres de condicionament del Centre 
de Dia de la Comunitat Terapèutica 
del Maresme.

Treballs de pintura interior a l’empresa 
CDMON de Malgrat de Mar.

NETEJA

Renovació del 100% dels contractes 
subscrits amb empreses i administra-
cions.

Acord de col·laboració amb l’empresa 
Mullor.

Acord amb l’empresa Selsa per a la 
gestió de la neteja del mercat de la Pla-
ça de Cuba de Mataró

Segon any treballant i comercialitzant 
els nostres productes mitjançant 
2147 mans, una cooperativa formada 
per diferents entitats socials vincula-
des al sector de l’alimentació i de la 
que la Fundació Privada el Molí d’en 
Puigvert participa com a membre fun-
dador.

Forta presència dels nostres produc-
tes al supermercats de la cadena de 
distribució ESCLAT - BONPREU

Acord de col·laboració amb la cadena 
de distribució VÉRITAS pel seu esta-
bliment a Blanes.

Projectes



Àmbit
institucional

Participació al grup de treball de la co-
missió laboral de l’associació Mares-
me Continuum, de la que la Funda-
ció Privada el Molí d’en Puigvert for-
ma part.

Conveni de col· laboració amb 
l’empresa Nilfisk per a l’inserció labo-
ral de persones vulnerables, dins del 
programa Incorpora de l’obra Social 
de la Caixa.

Participació al BWSV. Vam participar 
a l’edició anual del Business With So-
cial Value presentant els nostres pro-
ductes i serveis en una jornada de tro-
bada i intercanvi professional.

Participació a les fires Handmade 
Festival i Creativa presentat el pro-
jecte Cosir i Estrenar.

Expansió a les xarxes socials. Crea-
ció de comptes a Youtube, Twitter i Fa-
cebook, on vam tancar l’any amb prop 
de 2.000 seguidors.

2015

Accions de prospecció laboral

Ÿ S’han gestionat 32 ofertes de treball adreçades a la incorporació de 
les persones al món laboral.

Ÿ S’han presentat 25 candidats a ofertes de treball.
Ÿ S’han inserit dos treballadors de la nostra entitat a empreses del mer-

cat ordinari.
Ÿ S’han prospectat 20 empreses noves.

Accions formatives pels professionals del CET

Ÿ S'ha realitzat un curs de “cohesió d’equips i comunicació” adreçat als 
professionals del centre

Ÿ Formació personalitzada de Coaching per a professionals de l’equip.
Ÿ Formació a Massimo Dutti a Madrid, adreçada a 3 professionals de la 

nostra botiga.

Formació Interna pels treballadors del CET en procès d’inserció.

Ÿ Accions formatives per a futurs treballadors de la nostra secció de bo-
tiga.
Ÿ “Tècniques comercials, de 75 hores de durada, amb formació teò-

rica i pràctica a les nostres botigues i visites a les instal·lacions de 
Yerse i Massimo Dutti.

Ÿ Formació en pràctiques a la botiga Yerse de Barcelona.
Ÿ Elaboració d’un dossier específic per aquelles persones que 

s’incoporen a les botigues.
Ÿ Formació de funcionament de caixes a Massimo Dutti
Ÿ  Formació presencial de 34 persones en matèria de prevenció de 

riscos laborals
Ÿ Reunions periòdiques amb cada secció de treball
Ÿ Formació en riscos i utilitzaciçó d’EPIS a cada secció
Ÿ Formació d’h’abits saludables (alimentaris, higiene, etc)
Ÿ Formació en prevenció de recaigudes de malatia
Ÿ Formació específica en els àmbits de treball (botiga, jardineria, 

neteja, etc)
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Distribució d’usuaris del CET

Centre especial de treball. Distribució per sexe i edat

Evolució del personal



Distribució d’usuaris del servei prelaboral

Dades d’inserció
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Compte d’explotació

Evolució d’ingressos i despeses

 

 
La taula d’ evolució d’ ingressos

 

i despeses mostra un increment de l’ ac�vitat de la fundació 

respecte dels anys anteriors

 

consolidant-se la tendència experimentada  al llarg dels úl�ms 

anys. 
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Ingressos

Despeses

  

  

     

INGRESSOS  2015  2014 VARIACIÓ

Ingressos propis
 

2.225.321
 

2.001.108 11%

Subvencions

 

770.283

 

766.506 0,5%

Altres ingressos

 

238.725

 

139.120 72%

Subv. Trasp. Exercici

 

100.575

 

105.496 -5%

Ingressos financers

 

63

 

239 -74%

TOTAL

 

3.334.967

 

3.012.469 11%

   

   

DESPESES

 

2015

 

2014 VARIACIÓ

Consums

 

1.400.171

 

1.227.880 14%

Personal

 

1.387.230

 

1.329.070 4%

Amortitzacions

 

179.048

 

165.517 8%

Altres despeses

 

265.090

 

237.424 12%

Despeses financeres 11.631 12.533 -7%

TOTAL 3.243.170 2.972.424 9%

RESULTAT 91.797 40.045



Balanç

ACTIU 2015 2014 

Immobilitzat intangible 972.499 994.556 

Immobilitzat material 1.629.799 1.652.727 

Inversions financeres 20.846 11.246 

ACTIU NO CORRENT 2.623.144 2.658.529 

Existències 292.822 206.506 

Deutors 399.617 390.584 

Periodificacions 8.928 8.811 

Efectiu 545.901 544.172 

ACTIU CORRENT 1.247.268 1.150.073 

TOTAL 3.870.412 3.808.602 

   

   t ! { { LÜ � � � �  � � � �  

C� ម�  ល�� ល��  1.014.572 1.014.572 

Remanent 340.411 300.366 

Excedent 91.798 40.045 

Subvencions llarg termini 1.747.505 1.838.495 

PATRIMONI NET 3.194.286 3.193.478 

Deutes llarg termini 87.223 134.420 

PASSIU NO CORRENT 87.223 134.420 

Deutes curt termini 45578 40860 

Creditors 518.660 439.844 

Periodificacions 24.665 0 

PASSIU CORRENT 588.903 480.704 

TOTAL 3.870.412 3.808.602 

 

PASSIU



2015

Ajuntament de

Palafolls
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