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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 de la personarecuperació
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 del’acompanyament
professionals experts que faciliten l’adquisició dels
coneixements professionals requerits pel mercat de
treball

L’itinerari professional s’inicia amb la vessant
formativa del i avança progressiva-servei prelaboral
ment amb els aprenentatges adquirits per la persona
fins la seva , bé enincorporació a la feina l’entorn
protegit centre especial de treball l’entorndel , bé en
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 de 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 competènciesi
professionals, s’elabora conjuntament entre els
professionals de l’entitat i els usuaris del servei.



OBJECTIU
Preparar a les persones amb trastorns
mentals severs per a aconseguir la
seva inserció laboral bé a l’empresa
ordinària, bé al Centre Especial de
Treball. La relació entre l’entitat i les
persones ateses es estrictament
assistencial i per tant no laboral

OBJECTIU
Promoure l’autonomia i la qualitat de
vida de les persones amb trastorns de
salut 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 laboral convencio-
nal.

Activitats
� Restauració i recuparació de

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

comunicació
� Orientació professional i recerca

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

Activitats
El recurs disposa de les seccions
professionals següents:

� Jardineria
� Obra i manteniment, pintura,

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

(outlet textil)
� 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
Encarregat
Estructura directiva

Servei Prelaboral
(Palafolls i Masnou)

Centre Especial de
Treball



Composició
del
patronat

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

Vicepresident:
Sr. Raül Muñoz
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
ordinària 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 persones amb malaltia
mental

Activitats
� Orientació professional
� Avaluació de competències i habili-

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

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

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

de treball

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



Creació del segell Palafolls Compra
Social que aplega totes les botigues
que gestiona la Fundació a Palafolls.
-Massimo Dutti
-Bershka
-Oysho
-Cóndor
-Yerse
-Fora de Sèrie.
Palafols Compra Social pretén visibi-
litzar el projecte social que impulsa la
iniciativa i establir sinergies entre els
establiments per una millor experièn-
cia de compra dels nostres clients.

Desenvolupament del projecte Cosir
i Estrenar.
Consolidació a nivell de l’estat espan-
yol, mitjançant la botiga on-line
www.cosiriestrenar.com i la participa-
ció a fires com el Harri Orri Ar a Eus-
kadi

Expans ió de l p ro jec te FORA
ESTOCS. Consolidació com a market
semestral d’oportunitats amb un mar-
cat caràcter familiar i lùdic.

Comerç Serveis
Industrials

Producció
agrària

JARDNERIA

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

Gran acceptació de la nostra campan-
ya de desbrossament per a particulars
i empreses al Maresme i Selva Maríti-
ma.

OBRAI MANTENIMENT

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

Consolidació de la nostra brigada es-
pecialitzada en obres i treballs de re-
formes per a vivendes residencials i
masies.

NETEJA

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

Acord a mb la empresa de transport
SAMORI per a la gestió del servei de
neteja de les seves instal·lacions

Quart 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 a la secció d’alimentació ecològi-
ca dels supermercats de la cadena de
distribució ESCLAT - BONPREU

Ampliació de la gamma de productes
elaborats a la nostra horta amb noves
varietats

Prova pilot a les fires FORAESTOCS
venent verdures i hortalisses directa-
ment de productor a consumidor

Projectes



Àmbit
institucional

Participació a direntes Fires i altres es-
deveniments per promoure els nos-
tres projectes:

-Fira Handmade a Barcelona.
-Fira nadalenca de comerç solidari,
promoguda per l’Ajuntament de Bar-
celona
-Fira de comerç local de Premià de
Dalt.
-Fira Harri OrriAr a Donosti.
-Jornada de sensibilització sobre el
dia de la Salut Mental a la Facultat
d’infermeria de Bellvitge.
-Jornada de sensib i l i tzac ió a
l’empresa Vodafone.

Participació al 10ª aniversari de la Xar-
xa Incorpora amb la participació a una
roda de premsa on vam exposar
exemples de bones pràctiques.

Participació a una jornada d’Art i Salut
Mental organitzada per la Comunitat
Terapèutuca del Maresme.

Signatura d conveni de col·laboració
amb l’ajuntament de El Masnou refe-
rent a l’espai que la Fundació gestio-
na a aquesta població

2017
Accions de prospecció laboral

� S’han gestionat 29 ofertes de treball adreçades a la incorporació de les perso-
nes al món laboral.

� S’han prospectat 18 empreses noves.
� S’han inserit 4 treballadors de la nostra entitat a empreses del mercat ordinari.
� S’han promocionat 2 treballadors en procés d’inserció com a monitors de la

secció de comerç

Accions formatives pels professionals del CET

� S’ha realitzat una xerrada informativa a responsables: “mesures de seguretat
a les botigues”.

� Formació personalitzada de per a professionals de l’equip.Coaching

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

� Reunions periòdiques amb treballadors/es de diferents seccions per prevenir
recaigudes en la malatia.

� Formació en prevenció de riscos laborals a 43 persones. S’han lliurat 96 fitxes
informatives sobre Riscos Laborals i Mesures Preventives.

� Formació en “Primers auxilis per a persones amb DID” (20h,AESS Dincat For-
mació)

� Accions formatives per a futurs treballadors de la nostra secció de comerç.

Altres activitats

� Exposició col·lectiva d’obres d’art dels artistes del Molí a les fires
FORAESTOCS

� S’ha realitzat un taller de cinema amb l’objectiu de crear un curtmetratge de fic-
ció amb la participació activa dels nostres treballadors/es i sota la direcció d’un
equip miltidisciplinar integrat per professionals de l’entitat i un reconegut equip
cinematogràfic.

� Grup d’ajuda mútua amb els familiars interessats dels treballadors, realitzant
sesions grupals mensuals per consolidar el grup

� 1º desfilada de moda de les nostres botigues, amb la participació de les nos-
tres treballadores amb TMS

� Tècniques comercials de 75 hores de durada, amb formació teòrica i practica a
les nostres botigues i visita a Massimo Dutti.

� S’ha realitzat una enquesta per conèixer el nivell d’idiomes dels nostres treballa-
dors de botigues, amb l’objectiu de millorar l’atenció dels clients extrangers.

� S’ha donat continuitat al pla d’optimització de les nostres botigues (intensificant
el seguiment als llocs de treball en el torn de tarda, actualitzant les pautes de des-
cans, augmentant el número de reunions de la secció de botigues i realitzant un
estudi de satisfacció dels treballadors, entre d’altres)

Àrea Social
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Centre especial de treball. Distribució per sexe i edat

Evolució del personal

La gràfica ens mostra un augment significatiu al 2017 en el volum de treballadors en
procés d' inserció, consolidant-se la tendència experimentada  al llarg dels últims anys. L'
any 2017  es manté aquesta tendència. També s' observa un increment en el volum de
persones en procés de formació així com  el nombre de tècnics i professionals.

Distribució d’usuaris del CET



Distribució d’usuaris del servei prelaboral

Dades d’inserció
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Compte d’explotació

Evolució d’ingressos i despeses

INGRESSOS 2017 2016 VARIACIÓ

Ingressos propis 3.402.613 2.856.517 19,1%

Subvencions 1.063.185 795.751 33,6%

Donacions 395.358 219.115 80,4%

Subv. Trasp. Exercici 103.225 103.558 -0,3%

Ingressos financers 208 202 3,0%

TOTAL 4.964.589 3.975.143 25%

DESPESES 2017 2016 VARIACIÓ

Consums 2.256.199 1.842.120 22,5%

Personal 1.750.125 1.531.310 14,3%

Amortitzacions 216.894 199.807 8,6%

Altres despeses 429.460 356.511 20,5%

Despeses financeres 5.068 6.305 -19,6%

TOTAL 4.657.746 3.936.053 18%

RESULTAT 306.843 39.090



Balanç

ACTIU 2017 2016

Immobilitzat intangible 928.385 950.441

Immobilitzat material 1.505.462 1.648.090

Inversions financeres 36.476 18.506

ACTIU NO CORRENT 2.470.323 2.617.037

Existències 414.352 373.123

Deutors 484.822 378.427

Periodificacions 11.643 10.078

Efectiu 739.716 574.175

ACTIU CORRENT 1.650.533 1.335.803

TOTAL 4.120.856 3.952.840

PASSIU 2017 2016

Fons propis 1.259.338 1.259.338

Remanent 226.534 187.444

Excedent 306.843 39.090

Subvencions llarg termini 1.556.721 1.653.946

PATRIMONI NET 3.349.436 3.139.818

Deutes llarg termini 26.835 45.413

PASSIU NO CORRENT 26.835 45.413

Deutes curt termini 19.564 46.716

Creditors 690.787 701.369

Periodificacions 34.234 19.524

PASSIU CORRENT 744.585 767.609

TOTAL 4.120.856 3.952.840



2017
Ajuntament de

Palafolls


