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01 | SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
Com cada any, ens plau presentar-vos la memòria de
La Fundació Rubricatus que, com sabeu, recull les
activitats i les accions que hem dut a terme des de la
Fundació durant l’any 2016, així com la previsió de
projectes que engegarem l’any 2017.
Des de La Fundació Rubricatus, fidels a la nostra
missió, vàrem assumir el repte d’aportar a la societat
projectes, programes i serveis que ens han consolidat
com referents en l’àmbit de la integració social de les
persones amb discapacitat intel·lectual del municipi. En
clar exemple ha sigut el fet d’afrontar la realitat de
l’envelliment dels treballadors i usuaris de l’entiat, així
com del seu entorn familiar, fomentant un envelliment
actiu. Aquesta fita ha estat possible, com sempre,
gràcies a l’esforç de totes i de tots.
Aquesta memòria esdevé, doncs, el resultat de la vostra
implicació, que és la que ha permès mantenir, recuperar
i ampliar els serveis i projectes que duem a terme.

En aquest sentit, vull agrair-vos la vostra participació,
directa o indirecta, com a treballadors, usuaris, famílies,
col·laboradors o voluntaris. Un agraïment que faig
extensiu a totes aquelles institucions, entitats i
persones que no han deixat mai d’oferir-nos el seu
suport en la consecució dels nostres objectius.
Moltes gràcies a totes i tots.

MARGA GARCÍA
Presidenta de La Fundació Rubricatus
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02 | LA FUNDACIÓ RUBRICATUS
La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de
lucre ubicada al Prat de Llobregat. Ens dediquem a
promoure i fomentar la integració social efectiva de les
persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs
de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de
teràpia ocupacional; així com també mitjançant la
creació i la promoció d'activitats que afavoreixin
l'autodeterminació, l'autonomia personal, la competència
social, la plena capacitat d'obrar i la felicitat objectiva de
les persones amb discapacitat que, com a treballadores
o usuàries, formen part del nostre projecte.

2.1 | IDENTIFICACIÓ
La Fundació Rubricatus és una entitat amb
personalitat jurídica i sense afany de lucre, constituïda
legalment el 12 de juny de 1997 i registrada al Registre
de Fundacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, amb el número 1.133, amb
data registral 08/01/1998 i NIF G-61409678.

2.2 | MISSIÓ

2.3 | VISIÓ
Volem ser una entitat de referència en la promoció
integral de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual que es distingeixi per:
Un model de gestió propi basat en l’excel·lència,
l’eficiència, la qualitat i la innovació.
Un equip d’alt rendiment compromès amb la
missió i enfocat a assolir resultats d’impacte social.
La credibilitat reconeguda pels grups d’interès.
La generació de xarxes i espais de cooperació amb
altres agents del territori.
La sostenibilitat econòmica i mediambiental.
La conducta ètica i transparent.
La defensa dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual.

Som una entitat d’economia social i sense afany de
lucre, que té com a finalitat assolir la màxima qualitat de
vida de les persones adultes amb discapacitat
intel·lectual del Prat de Llobregat, contribuint a satisfer
les seves necessitats vitals a través de solucions
sociolaborals i d’empoderament personal alineades
amb les seves capacitats i diversitat funcional.

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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2.4 | VALORS
Els valors que fomenta La Fundació Rubricatus són:
Respecte
Som respectuosos entre nosaltres i amb els grups
d’interès. Ens relacionem amb educació, practiquem
l’escolta activa i acceptem la diferència i la diversitat,
sent humils i flexibles amb els diferents punts de vista.

Innovació
Compartim un clima que fomenta la innovació i la
creativitat. Creiem que tothom pot aportar idees.
Fomentem el pensament lateral i valorem la diversitat i
la co-creació com a font de creativitat.

2.5 | PATRONAT
Actualment el Patronat de l’entitat el conformen:

Transparència
Seguim una conducta ètica en les nostres actuacions.
Fomentem la comunicació interna i compartim la
informació per a la seva consulta. Fomentem espais de
conversa per comunicar novetats, donar i rebre
feedback i gestionar conflictes.
Treball en equip
Estem alineats amb un fi comú. Treballem amb
confiança, respecte, actitud positiva i participació proactiva.
Prioritzem el bé comú per sobre de l’individualisme. Ens
relacionem de manera col·laborativa i cooperativa.
Compromís
Ens comprometem per assolir l’impacte social que
perseguim. Complim els nostres acords i les nostres
promeses amb perseverança i responsabilitat.
Empoderament
Creiem en el potencial que tots tenim. Generem
oportunitats on desenvolupar les nostres capacitats.
Assumim riscos per créixer i aprendre, acceptant que
ens podem equivocar i aprenent dels errors.
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Presidenta

Margarita García Domínguez

Vicepresident

Vicente Lluch Beltrán

Tresorer

Juan Pedro Pérez Castro

Secretari

Joaquín Bartolomé Capdevila

Vocals

Miquel Alvira Alòs
Benet Serrano Ponce
Maria Begoña Marco Mínguez
Martín Siller Arroyo
Alba Bou Jordà
Rafael Duarte Molina
Pilar Eslava Higueras
Sandra Patricia Daza Puente
Marta Mayordomo Descalzo
Jordi Ibern Tortosa
Antonio Miguel Ruíz Redondo

2.6 | COMITÈ DE DIRECCIÓ

FUNCIONS

D’acord amb el capítol VI i l’article 31 dels estatuts de
La Fundació Rubricatus, el Comitè de Direcció està
integrat pels patrons que ostentin el càrrec de
president, vicepresident, tresorer, sectretari del
patronat i pel gerent o el director general, o càrrec que
exerceixi la coordinació general, en el cas que existeixi
nomenament.

D’acord amb l’article 32 dels estatuts de La Fundació
Rubricatus, les funcions del Comitè de Direcció són les
següents:

Actualment el Comitè de Direcció està constituït per:
Margarita García Domínguez, presidenta
Vicente Lluch Beltrán, vicepresident
Juan Pedro Pérez Castro, tresorer
Joaquim Bartolomé Capdevila, secretari

És l’òrgan encarregat de les activitats pròpies de
les finalitats fundacionals.
Exercirà les facultats que li siguin delegades pel
Patronat, excepte les indelegables, com l’aprovació
de comptes, la formulació del pressupost,
l’alineació i el gravamen dels béns i immobles.
Tampoc no ostentarà qualsevol altra facultat que
necessiti d’un quòrum especial d’aprovació,
segons es determina en els presents estatuts i/o
l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

Jordi García Castillo, gerent de La Fundació
Rubricatus
Tots els membres del Comitè de Direcció que siguin
membres del patronat disposen de veu i vot. En cas de
que existeixi nomenament, el gerent, el director
general, el director o el càrrec que exerceixi la
coordinació general, només disposarà de veu.
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2.7 | ORGANIGRAMA
USUARIS CO
I FAMÍLIES

CLIENTS

ÀREA COMERCIAL

SERVEI DE
JARDINERIA

SERVEI DE
NETEJA I
MANTENIMENT

SERVEIS
INDUSTRIALS

SERVEIS
POSTALS

SERVEI DE
NETEJA DE
VEHICLES

SERVEI DE
CÀTERING

SERVEI
D’HOSTALERIA

SERVEI
SERVEI
DE TERÀPIA OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ
(STO)
(SOI)

QUALITAT

COMUNICACIÓ
USAP

COMPTABILITAT I
CONTROL DE GESTIÓ

EQUIP
PSICO-SOCIAL

ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS GENERALS
PERSONAL
RECURSOS
HUMANS
VOLUNTARIAT
DIRECTOR
CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL

CAPTACIÓ DE FONS

GERÈNCIA

COMITÈ DE
DIRECCIÓ

PATRONAT
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DIRECTORA TÈCNICA
CENTRE OCUPACIONAL

2.8 | ACTIVITATS
VISITES INSTITUCIONALS

NOUS ESPAIS I SERVEIS

Regidores de l’Ajuntament del Prat visiten La
Fundació Rubricatus

La Fundació Rubricatus estrena biblioteca

El passat 5 d’abril la nostra entitat va rebre la visita de
les regidores de l’Ajuntament del Prat de Llobregat: Pilar
Eslava, tinenta d'alcalde titular de l'Àrea d'Igualtat i
Drets Socials i regidora delegada d'Educació; Anna
Martín, regidora delegada d'Igualtat, Joventut i
Solidaritat; Esther Garcia, regidora; Fina Rifà, directora
d'Igualtat i Drets Socials i, Marga García, tinenta
d'alcalde, regidora delegada d'Acció Social i presidenta
de la nostra entitat.
Durant la visita van realitzar un recorregut per totes les
seccions del CET Tesiprat Serveis i del Centre
Ocupacional per veure les diferents activitats que s’hi
realitzen i van reunir-se amb l’equip directiu de la
Fundació on van poder comentar tots els projectes que
hi ha previstos durant l’any 2016.

La Fundació Rubricatus va estrenar la nova biblioteca
de l’entitat, un espai creat per fomentar la lectura i la
cultura entre tots els treballadors i usuaris. L’espai,
ubicat dins de la sala d’informàtica del Centre
Ocupacional, va ser finançat gràcies a les entrades
venudes pel I Concert Solidari que es va celebrar l’any
anterior a l’auditori del Cèntric Espai Cultural. La
biblioteca està gestionada per un grup d’usuaris del
Centre Ocupacional, que s’encarreguen del servei de
préstec de llibres i del manteniment i indexació del
material.

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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Nou servei d’elaboració i entrega d’àpats a domicili
per a gent gran al Prat de Llobregat

La secció de Serveis Postals de Tesiprat Serveis
col·labora amb Koiki

La Fundació Rubricatus va posar en marxa un nou
servei de preparació i distribució d'àpats diaris a
domicili, adreçat a persones de més de 65 anys, amb
dependència reconeguda i que visquin soles o amb una
altra persona també major de 65 anys, dins el terme
municipal del Prat de Llobregat.
Els Serveis Socials municipals han sigut els encarregats
de prescriure les persones que poden accedir a aquest
servei. Fins a finals d’any es realitzarà una prova pilot
limitada a 20 domicilis i una vegada avaluat el resultat
se'n determinarà la idoneïtat i s'ampliarà el nombre de
persones beneficiàries fins a 40.
Aquest projecte ha suposat un nou repte per al Centre
Especial de Treball de la Fundació, on les seccions de
Hostaleria i Serveis Postals han unit les seves forces per
dur a terme el projecte, preparant els menús diaris i
encarregant-se de la distribució entre els seus
beneficiaris. També cal destacar que tots els menús
seran elaborats i supervisats per un nutricionista
voluntari.
Visualitza’n el vídeo.

L’entitat va arribar a un acord de col·laboració amb
l’empresa de missatgeria Koiki per tal de realitzar el
repartimen de la paqueteria d’última milla dins la
població del Prat de Llobregat.
Koiki, és una empresa social formada per una xarxa
d'entitats socials que realitzen les activitats de
repartiment i recollida d'enviaments a domicili. Té com a
objectiu aprofitar l'oportunitat que brinda el sector de
Ecommerce amb el seu ritme de creixement de més de
15% anual i amb el seu model obsolet de distribució
urbana per atreure el màxim nombre de llocs de treball
al sector social.
Per poder dur a terme el servei, l’Ajuntament del Prat ha
cedit una bicicleta elèctrica i Koiki, a través de la
Fundació Renault, va cedir un Renault Twizy.
Aquest acord de col·laboració genera un volum de feina
d’uns 5-10 paquets al dia i està previst ampliar el servei
de cara el 2017.
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NOTÍCIES
El Centre Ocupacional realitza tallers a les escoles
del Prat de Llobregat
Durant el curs escolar 2015-16, els usuaris del Centre
Ocupacional han realitzat diferents activitats en el cicle
de primària d’escoles del Prat de Llobregat. Aquestes
activitats, incloses dins el programa d’activitats a les
escoles de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, tenien
una doble finalitat: per una banda, normalitzar la
interacció entre els nens i nenes de les escoles amb
persones amb discapacitat intel·lectual i, per altra
banda, donar l’oportunitat als usuaris de mostrar
algunes activitats que realitzen en el Centre
Ocupacional.
Les activitats que es van dur a terme van ser:
Taller de contacontes, als cursos de 1r i 2n de
primària
Taller de manualitats amb la decoració d’un pot
amb silicona i fimo, per a les classes de 3r i 4t
Taller de costura per als alumnes de 5è i 6è
Els centres on es van realitzar aquestes activitats van
ser l’Escola Mare de Déu del Carme, el CEE Can Rigol,
l’Escola Jacint Verdaguer i l’Escola El Prat 1.
Gràcies a la bona acollida del programa està previst que
el proper curs es repeteixi l’experiència i s’ampliï a més
centres.
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Participació al Solidarity Day d’Esade

Usuaris del Centre Ocupacional
l’experiència del Connecta Jove

repeteixen

Per segon any consecutiu, usuaris del Centre
Ocupacional de La Fundació Rubricatus van participar
en el Connecta Jove, un projecte d’Aprenentatge Servei
(ApS) consistent en un programa intergeneracional,
educatiu i social impusat per Fundesplai i l’Ajuntament
del Prat de Llobregat. Voluntaris d’entre 15 i 19 anys,
estudiants de diversos instituts del Prat, imparteixen
tallers de competències digitals per a persones adultes
del seu entorn.
El dijous 21 d’abril va tenir lloc a l’EGarage de l’ESADE
Campus de Sant Cugat el Solidarity Day, un dia dedicat a
compartir, reflexionar, conèixer, explorar i descobrir
com, amb petites accions, podem contribuir a millorar el
món on vivim.
La iniciativa, nascuda amb la idea de crear un espai de
convivència per als membres de la comunitat ESADE professors, PAS, alumnes, i antics alumnes -, va comptar
amb la participació d’en Jordi García, gerent de la nostra
entitat i antic alumne d’ESADE, que va intervenir en la
taula rodona “Construyendo Solidaridad: Colaboración e
Impacto”. Els temes que es van tractar a la taula van ser
la crisis, les seves víctimes i la solidaritat com a
resposta.
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El passat 10 de març es va celebrar l’acte de cloenda del
Connecta Jove a l’Auditori de Fundesplai, al Prat de
Llobregat. Dins de l’acte es va dur a terme un
reconeixement a tots els participants del projecte, tant
joves voluntaris com persones adultes participants.

Sant Jordi 2016

Xerrada sobre l’envelliment a càrrec de Lluís
Viguera, gerent de la Fundació Finestrelles

Com cada any i aprofitant la Diada de Sant Jordi, els
usuaris del Centre Ocupacional van muntar una parada
a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat per tal de
exposar i vendre producte propi que havíen preparat
especialment per aquest dia. Degut a que la diada va
celebrar-se en dissabte, les vendes van ser molt
elevades i quasi van exhaurir existències!

El dimecres 8 de juny va tenir lloc una xerrada sobre
l’envelliment de la persona amb discapacitat
intel·lectual. La ponència, a càrrec de Lluís Viguera,
gerent de la Fundació Finestrelles, pretenia facilitar als
familiars o tutors de persones amb discapacitat
intel·lectual el coneixement i comprensió d’aquesta
etapa vital. Es va aprofundir sobre coneixements i
actituds envers la persona en procés d’envelliment,
tenint en compte els aspectes assistencials, psicològics,
ètics, socials, de diagnòstic i de salut.
La xerrada, subvencionada per l’Escola de Famílies de
Dincat, es va celebrar al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera
Baixa del Prat de Llobregat i va comptar amb l’assisència
d’una quarantena de persones.

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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III Jornada de Networking Empresarial

“Día de la Buena Gente” amb Carrefour

El dijous 9 de juny a l’Auditori del Cèntric Espai Cultural
es va celebrar la III Jornada de Networking “Amb
vosaltres som +” de La Fundació Rubricatus, una
trobada empresarial dirigida a clients, donants,
finançadors, voluntaris, col·laboradors, patrons i
treballadors de l’entitat.

El divendres 10 de juny, Carrefour El Prat va participar
en una jornada de voluntariat corporatiu a La Fundació
Rubricatus. Dins el “Día de la Buena Gente”, que
organitzen els supermercats Carrefour pertot Espanya,
l’empresa va col·laborar amb els usuaris del grup
d’envelliment del Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
del Centre Ocupacional de l’entiat construint un hort
urbà al pati de la Fundació.

Durant la jornada, els assistents van poder assistir a la
ponència “Actuem per canviar el nostre entorn”, a
càrrec de Jordi García, gerent de La Fundació
Rubricatus i a una xerrada sobre creativitat i innovació
a càrrec del xef, creatiu i empresari Albert Adrià.
Enguany, la jornada va comptar amb l’assistència
d’unes 130 persones.

Tot el material necessari per preparar l’hort, així com les
taules i les plantes van ser aportades per Carrefour El
Prat.
Aquest espai permetrà que el grup d’envelliment de
l’STO pugui gaudir de l’activitat d’hort sense haver de
desplaçar-se als horts municipals.

Visualitza’n el vídeo.
Visualitza’n el vídeo.
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II Jornada Esportiva de La Fundació Rubricatus

La Fundació Ametller Origen col·labora amb la
II Jornada Esportiva Rubricatus

El passat divendres 17 de juny va tenir lloc la II Jornada
Esportiva Rubricatus, un esdeveniment festiu i
esportiu on van participar tots els treballadors i usuaris
de la Fundació. La jornada, pensada com un dia per
compartir entre totes les persones que formen part de
l’entitat i per fomentar l’esport i els hàbits saludables,
va transcórrer a les pistes d’atletisme del Centre
Esportiu Municipal del Sagnier del Prat de Llobregat.
Tot el personal de La Fundació Rubricatus es va
organitzar per diferents equips i van anar superant les
diferents proves que s’havien preparat.
Enguany, la Jornada va comptar amb la col·laboració de
la Fundació Ametller Origen, que va repartir peces de
fruita per a tots els assistents, i de Salsalab, que va
venir a oferir una sessió col·lectiva de salsa.
Al finalitzar l’acte, es va oferir un petit refrigeri, es van
repartir els diplomes commemoratius i es va realitzar
l’habitual fotografia de grup.

Dins el seu programa de suport a les activitats que
fomenten l’esport i la dieta sana i equilibrada, la
Fundació Ametller Origen de Casa Ametller va concedir
una beca a La Fundació Rubricatus. La beca,
consistent en un donatiu de 210 pomes Golden, es va
utilitzar dins la II Jornada Esportiva de l’entitat, on es va
repartir una poma a cada un dels assistents durant una
de les pauses que es van realitzar.
Moltes gràcies a la Fundació Ametller Origen per la
seva col·laboració en la nostra II Jornada Esportiva!

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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TOTAL PETROCHEMICALS patrocina els equips de
futbol i petanca de La Fundació Rubricatus

Presentació del llibre “La discapacitat intel·lectual al
Prat (1970-1997)” a l’Auditori del Cèntric
El dilluns 11 de juliol a les 19 hores es va presentar a
l’Auditori del Cèntric Espai Cultural el llibre “La
discapacitat intel·lectual al Prat (1970-1997)”, de Josep
Ferret i Pujol. El llibre efectua un recorregut històric per
les moltes i complicades vicissituds que va haver de
superar l’anomenada Associació d’Amics del
Subnormal, per tal d’avançar en l’atenció i en la millora
de la qualitat de vida de les famílies i dels seus fills i filles
amb discapacitat intel·lectual, fins arribar a la creació de
La Fundació Rubricatus.
La idea va sorgir per la necessitat de deixar constància
escrita de la gran tasca duta a terme per l’Associació en
els seus gairebé 30 anys de trajectòria. El treball
realitzat per Josep Ferret contribuirà sens dubte a que
aquesta enorme tasca duta a terme per tanta gent no
quedi mai en l’oblit.

L’empresa química TOTAL Petrochemicals, ubicada al
Prat de Llobregat, va apostar per patrocinar els equips
de futbol i petanca de l’entitat. L’acord de patrocini va
incloure la compra dels uniformes, xandalls i bosses
d’esport per a tots els membres de l’equip.
Els equips de futbol i petanca de La Fundació
Rubricatus juguen les seves respectives lligues els
caps de setmana, a més de diversos campionats durant
l’any.
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Visualitza’n el vídeo.

Enquesta de satisfacció del CET Tesiprat Serveis

El CET Tesiprat Serveis al Teatre Grec de Barcelona

Dins el compliment de la normativa ISO-9001, el passat
mes de setembre es va realitzar una enquesta de
satisfacció als clients dels serveis postals i dels serveis
de manipulació i condicionament del CET Tesiprat
Serveis. Les respostes van ser molt positives, de les que
destaquem que la totalitat dels enquestats
recomanarien els serveis de Tesiprat Serveis i els
tornarien a contractar.

El 26 de juliol un equip de 3 treballadors del CET Tesiprat
Serveis va assistir al Teatre Grec de Barcelona com a
personal de suport a l’organització per tal d’entregar el
welcome pack que l’empresa Renault havia preparat
pels assistents a la Nit de Musicals “Swing Broadway”
del Festival Grec de Barcelona.

Per altra banda, els 4 aspectes que més valoren els
clients del CET és, en aquest ordre, la professionalitat
dels seus treballadors, el valor social de l’entitat, la
gestió de la facturació i la qualitat del servei.
Per últim, cal destacar que els clients enquestats posen
una nota global de 8,1 a la feina del CET Tesiprat Serveis.

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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Inici del Projecte per a l’Envelliment actiu de les
persones amb discapacitat intel·lectual al Prat

Nou grup de conversa en català amb el Consorci de
Normalització Lingüística
El passat 7 de novembre, La Fundació Rubricatus va
signar un conveni de col·laboració amb el Consorci de
Normalització Linguïstica del Prat de Llobregat.
Gràcies al conveni, es va crear un grup de conversa en
català on persones treballadores i usuàries de l’entitat
conduits per dues persones voluntàries conversen en
català sobre temes quotidians i d’actualitat. La
freqüència de les trobades és setmanal d’una hora i
mitja de duració.

El mes de setembre es va iniciar el projecte per a
“L’Envelliment actiu de les persones amb discapacitat
intel·lectual al Prat”. El projecte, que rep el suport de
l’Obra Social de “la Caixa”, té com a finalitat millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual de l’entitat i les seves famílies, fomentant
espais de relació, intercanvi i acompanyament entre
persones amb discapacitat intel·lectual i gent gran.
També s’adaptaran els serveis de l’entitat, es duran a
terme cursos, tallers i formació tant per les persones
amb discapacitat com per les seves famílies. Està
previst que el projecte s’allargui fins a finals de
setembre del 2017.
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Participació en el Congrés de l’AEES Dincat
El passat divendres 21 i 22 d’octubre, La Fundació
Rubricatus va assistir al Congrés de l’Associació
Empresarial per l'Economia Social del DINCAT (AEES
Dincat), celebrat a l’Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). En el congrés, on hi van assistir entitats del
tercer sector i d’economia social, s’hi van organitzar una
sèrie de tallers i conferències basades en la innovació de
projectes. També s’hi van presentar diversos casos
d’èxit.
Durant el Congrés, La Fundació Rubricatus hi va
participar molt activament amb les següents accions:

Preparació de l’espai “AferWork Gin Tònic” a càrrec
de Càtering ÉsBo, el servei de càtering de Tesiprat
Serveis. Muntatge de la sala i servei de cambrers
per realitzar un taller i tast de gintònics una
vegada finalitzada la jornada de treball.
L’experiència en la participació al Congrés va resultar
molt positiva, ja que va ser la primera vegada que una
empresa confiava en els serveis de personal de sala i
acompanyament que ofereix el nostre CET Tesiprat
Serveis i on es va poder materialitzar el projecte de
recuperació i reutilització dels auriculars del Bus
Turístic de Barcelona.

Participació de Jordi García, gerent de l’entiat, com
a conferenciant i membre d’una taula rodona
titulada “Cap on van les entitats”.
Realitzant tasques de suport a l’organització.
Durant la jornada, treballadors del CET de la nostra
entitat hi van col·laborar en tasques com:
repartiment del welcome pack i acompanyament
dels assistents a les sales i, assistència al personal
de sala canviant les aigües dels ponents i passant
els micròfons als assistents.
Confecció dels lanyards del Congrés a partir
d’auriculars reciclats provinents del Bus Turístic
de Barcelona. Aquest reciclatge d’auriculars
s’engloba dins un nou projecte de recuperació i
reutilització de materials que està duent a terme
l’entitat.

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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El SAGNIER participa en el Quinto Tapa Prat

Gemma Deulofeu ens parla de l’afectivitat i la
sexualitat de les persones amb DID
Els dies 18 i 25 de novembre, Gemma Deulofeu,
psicòloga i sexòloga d’Inardi i Dincat va realitzar un
taller sobre “l’afectivitat i sexualitat de les persones
amb DID”.
La formació va estar subvencionada per l’Escola de
Famílies de Dincat i va tenir una assistència de 7
persones: 6 representants de famílies del CET Tesiprat
Serveis i 1 del Centre Ocupacional de l’entitat.

El Restaurant del SAGNIER, gestionat per la secció
d’Hostaleria del CET de La Fundació Rubricatus, va
participar en una nova edició del Quinto Tapa Prat. En
aquesta ocasió l’espai va participar amb un Timbal de
patata i Pota Blava.
La tapa creada per na Cèlia Segura, cap del servei
d’Hostaleria, i en Carlos Alberto García, ajudant de
cuina, va rebre molt bones crítiques.

20
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El Redondeo Solidario d’Atrápalo col·labora amb
La Fundació Rubricatus

Tapa solidària al Restaurant Tickets
Durant el primer semestre de l’any, el restaurant Tickets
de Barcelona, gestionat pel xef Albert Adrià, va
col·laborar amb La Fundació Rubricatus incloent-la a
la carta i vinculant-la a la seva tapa solidària. La
col·laboració va consistir en el següent: cada vegada
que un comensal demana la tapa solidària, el restaurant
destina 0,50€ a una entitat benèfica.
Gràcies a aquesta col·laboració, La Fundació Rubricatus
va rebre un donatiu total de 1.028€.

Per segona vegada, Atrápalo Social va dedicar el
Redondeo Solidario del mes de novembre per donar a
conèixer el projecte de la nostra Fundació. En aquesta
ocasió els usuaris d’Atrápalo podien realitzar la seva
aportació i d’aquesta manera aportar la seva part
perquè els usuaris del Centre Ocupacional de La
Fundació Rubricatus poguessin finançar les seves
colònies d’estiu, previstes pel juny de 2017. Com
sempre, Atrápalo va igualar la quantitat recaptada,
sumant un total de més de 5.600 euros.
Moltes gràcies a Atrápalo i a tots els seus usuaris
solidaris per col·laborar amb la nostra entitat!
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#GivingTuesday

Participació al Business With Social Value 2016
L’1 de desembre La Fundació Rubricatus va tornar a
participar en una edició del Business With Social Value
al Palau de Congressos de Catalunya. La jornada,
organitzada per la Fundació Icaria va suposar l’ocasió
idònia per poder presentar els serveis del CET Tesiprat
Serveis a empreses interessades en col·laborar amb
entitats socials.
Durant la jornada els assistents també van gaudir d’una
ponència de Victor Kuppers, conferenciant, formador,
consultor i escriptor.

El darrer dimarts del mes de novembre es va celebrar el
#GivingTuesday, un moviment global, sense ànim de
lucre, que promou la solidaritat entre persones,
organitzacions i empreses. Es tracta d’un dia per
compartir, per pensar en els demés i actuar. Es tracta
d’un punt de trobada de totes les persones i
organitzacions que vulguin donar a conèixer les seves
accions solidàries.
Enguany, La Fundació Rubricatus hi va participar
posant en marxa la campanya “Fes-te amic de La
Fundació Rubricatus” amb la qual captava nous amics
de l’entitat a canvi del donatiu d’1 euro.
Moltes gràcies a les més de 180 persones que es van
fer amigues de La Fundació Rubricatus!
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Dia internacional de la discapacitat

II Concert Solidari, amb Sílvia Comes

El 3 de desembre es va celebrar el Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat, un dia per a reivindicar
els drets de les persones que tenen algun tipus de
discapacitat, cridant l’atenció i mobilitzant recolzalments
per aspectes claus com la inclusió a la societat i en el seu
desenvolupament.

El divendres 5 de desembre es va celebrar a l’Auditori del
Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat el 2n Concert
Solidari de La Fundació Rubricatus. Sílvia Comes,
cantautora potablava, va ser l’encarregada de realitzar
el concert, que va reunir a més de 200 espectadors i s’hi
van recaptar un total de 797€.

Aquest any, coincidint amb el desè aniversari de la
Convenció de les Nacions Unides el Dincat va organitzar
una festa al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona.
Dins de l’acte, que va reunir més de 500 persones, hi va
haver diferents activitats com la projecció en directe del
partit Barça-Madrid, parlaments, un concert del grup
CLAMS i una sessió del DJ Josepe.

Tots els beneficis obtinguts de la venda d’entrades del
concert serviran per finançar diferents projectes socials
de La Fundació Rubricatus.

Cal destacar que el càtering de l’esdeveniment va anar a
càrrec de Càtering ÉsBo.

Visualitza’n el vídeo.
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43a Fira Avícola Raça Prat

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont,
visita els estands de La Fundació Rubricatus

Per quart any consecutiu, La Fundació Rubricatus va
participar a la Fira del Prat de Llobregat, celebrada els
dies 9, 10 i 11 de desembre. L’entitat va disposar d’un
estand a la Mostra d’Entitats, on s’hi va exposar la feina
i activitats que es duen a terme al Centre Ocupacional de
la Fundació, i un estand a la Fira Comercial, on es
mostrava les diferents seccions que formen part del
Centre Especial de Treball Tesiprat Serveis.
Dins l’agenda de la Fira, La Fundació Rubricatus també
va organitzar un taller d’elaboració de xapes per a nens
i nenes que va resultat tot un èxit.
Durant la Fira del Prat de Llobregat, Carles Puigdemont,
president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat
de Lluis Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat, van
visitar els estands de La Fundació Rubricatus. Durant
la visita a l’estand d’entitats, membres de l’Associació de
Pares d’Usuaris de l’entitat van poder compartir uns
moments de conversa amb el president.
Seguidament, Puigdemont i Tejedor van aturar-se a
l’estand comercial de Rubricatus on Jordi Garcia, gerent
de l’entitat, va explicar-los tota la feina que està duent a
terme la Fundació per millorar la vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual.
Finalment, abans d’acabar la visita, en Francisco
Mariano, treballador del SAGNIER va aconseguir que
tan Lluis Tejedor com Carles Puigdemont es fessin
amics de La Fundació Rubricatus, a més de
recordar-los la importància que els ents públics
continuin treballant per millorar la vida de les persones
amb discapacitat.
24

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus

Cistella Solidària

Festa de Nadal

El 2016 La Fundació Rubricatus va tornar-se a posar el
repte d’aconseguir una cistella nadalenca solidària per a
tots els treballadors i usuaris amb discapacitat de
l’entitat, un total de 176 persones.

El divendres 23 de desembre es va celebrar la Festa de
Nadal de La Fundació Rubricatus al Centre Cívic Delta
del Llobregat. La festa, que va reunir a la totalitat dels
treballadors, usuaris i famílies que formen part de
l’entitat va comptar amb la presència de l’Alcalde del
Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, de la presidenta de
l’entiat, Marga García, així com una àmplia
representació del Patronat de l’entitat.

De nou, l’entitat va contactar amb diverses empreses
perquè hi col·laboressin donant els seus productes.
Finalment, es va aconseguir que més d’una quinzena
d’empreses s’hi sumessin i vam aconseguir una Cistella
Solidària Rubricatus d’allò més completa!
La Fundació Rubricatus va voler agrair a totes les
empreses solidàries i persones que hi van participar
amb un vídeo resum de tot el projecte.

La festa va dividir-se, com és costum, en dues parts: la
primera, destinada al usuaris del Centre Ocupacional de
la Fundació, amb una disco-mòbil i tot seguit, un
pica-pica per a tots els treballadors, usuaris i famílies.

Visualitza’n el vídeo.
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2.9 | VOLUNTARIAT
El voluntariat és una de les activitats més enriquidores
per a la persona, no solament per al qui rep la
col·laboració sinó que també per a qui exerceix de
voluntari. A més de molts beneficis concrets, com pot
ser l’aprenentatge, les relacions que establim, la
vivència de noves experiències, el temps que omplim de
sentit. Quan realitzem una activitat a canvi de res,
s’experimenta una satisfacció personal especial, molt
més gran i més fonda que altres satisfaccions d’ús corrent.
Seguint amb les tasques de l’any anteiror, na Cristina
Gargallo, treballadora social de l’entitat, és
l’encarregada de coordinar la feina de tots els voluntaris
que col·laboren amb La Fundació Rubricatus. Les
principals funcions que desenvolupa són:
Captar i orientar a les persones voluntàries.
Informar i representar al voluntariat en tot
moment.
Actuar de mediador entre l’entitat i el voluntariat.
Donar cohesió i estabilitat a l’equip de persones
voluntàries.
Facilitar vies de comunicació i participació.
Assignar tasques i funcions al voluntariat.
Fer un seguiment i avaluació de la tasca del
voluntari i oferir suport adient.
Proporcionar la formació necessària.
Cuidar i motivar a les persones voluntàries.
Organitzar i repartir tasques.
Propiciar la coordinació amb altres serveis.
Disseny de projectes i/o programes de voluntariat
dins l’entitat.
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Les activitats relacionades amb aquests objectius han
estat:
1. Contacte amb els referents tècnics del Punt de
Voluntariat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat;
comissió de voluntariat de Dincat Federació, arribant a
acords de col·laboració amb crides de voluntariat,
intercanvi de coneixements, i formació.
2. Donar continuïtat a les col·laboracions amb Col·legis
professionals quin objectiu sigui la promoció de
voluntaris especialitzats. S’ha materialitzat la
col·laboració d’un voluntari del Col·legi d’Enginyers que
ofereix suport en la secció de Serveis de Manipulació i
Condicionament. En la mateixa línia, amb professionals
d’ESADE ALUMNI que disposen 6 voluntaris
especialistes que col·laboren en un anàlisi de processos
de dos seccions de la Fundació (serveis centrals i
Hostaleria).
3. Voluntariat corporatiu extern: el dia 10 de juny de
2016, es va materialitzar una acció de voluntariat
corporatiu amb l’empresa Carrefour del Prat de
Llobregat, en la que van col·laborar 13 persones
voluntàries d’aquesta empresa. El “Día de la Buena
Gente”, que és la jornada que Carrefour disposa per
realitzar accions de voluntariat corporativa, es va
concretar en la cessió de 2 taules d’hort urbà, adreçades
al grup d’envelliment de l’STO. Els treballadors, van
ajudar a plantar les plantes de cultiu i aromàtiques, a les
persones referides del grup.

4. Es va promocionar el voluntariat corporatiu intern
amb la participació d’accions voluntàries a la ciutat:
Col·laboració de 12 voluntaris el dia 5 de juny per a
la recollida d’aliments a la ciutat del Prat de
Llobregat
Col·laboració de 4 persones en la participació de
les jornades de tennis taula adaptat els dies 16, 17
i 18 de juny.
Col·laboració de professionals i associació de pares
per a la venda de productes de centre ocupacional
en la Diada de Sant Jordi (23 d’abril) en una parada
a la plaça de la Vila, amb un total de 16 persones.
Col·laboració de professionals i associació de pares
per cobrir amb torns la presència amb els stands de
la Fira Avícola (comercial i d’entitats) en les dates
11, 12 i 13 de desembre, amb un total de 37
persones.
5. S’ha signat un conveni de col·laboració amb el
Consorci de Normalització Lingüística del Prat de
Llobregat, en el que persones treballadores i usuàries de
l’entitat, han creat un grup de conversa en català,
conduit per dues persones voluntàries. La freqüència de
les trobades és setmanal d’hora i mitja de duració, i es va
iniciar el dia 7 de novembre.
6. Es va fer difusió a través del programa de ràdio del
Prat del Grup de les accions de voluntariat de La
Fundació i del Grup de Conversa en català, els dies 6 de
març i 24 de novembre respectivament.

7. Es va assistir a la jornada de captació de voluntaris
que la Facultat d’Educació, a través del projecte APS va
celebrar en les seves dependències, pel projecte del
Grup de Conversa.
8. Es va elaborar un material de formació d’acollida pel
personal voluntari de nova incorporació.
9. Es va realitzar l’acollida i incorporació de 3 persones
que van demanar fer accions de voluntariat en l’entitat,
dues vinculades al grup de conversa referit, i una nova,
per a donar suport en el taller de l’euro i costura als
serveis de STO.
10. Es va tramitar a tots els voluntaris l’alta en
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, així
com la renovació o tancament dels documents de
compromís de col·laboració.
11. Es va elaborar el Programa de Voluntariat de La
Fundació Rubricatus i va ser aprovat pel Patronat de la
Fundació en el mes de desembre de 2016.
12. El professional referent va realitzar una formació de
2 hores sobre la Llei de Voluntariat a Catalunya i del
Foment de l’associacionisme, realitzada a l’Ajuntament
del Prat de Llobregat (Cases d’en Puig) els dia 11 de
maig.
13. Es va fer una reunió de valoració de les accions de
voluntariat amb els voluntaris el dia 28/06/2016.
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BALANÇ I PROJECTES

AGRAÏMENTS

El balanç de les accions de voluntariat ha estat positiu i
es mirarà de mantenir les accions engegades al llarg de
l’any 2016.

La Fundació Rubricatus vol fer un agraïment especial
a totes i cadascuna de les persones voluntàries,
entitats, empreses, professionals de totes les seccions
de l’entitat i famílies que han col·laborat amb nosaltres
en totes les diferents activitats que hem duta a terme
durant aquest 2016.

Cal destacar que les accions de voluntariat corporatiu,
tant les internes com les externes, ajuden a difondre els
valors i missió de l’entitat.

A totes elles: MOLTES GRÀCIES!
Respecte l’any 2017, es valorarà la inscripció de l’entitat
en el cens d’entitat de voluntariat de Catalunya, així
com l’ampliació del projecte de grup de conversa adaptat
a les persones amb més necessitat de suport.
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03 | SERVEIS
3.1 | SERVEIS GENERALS
DIRECCIÓ
L’òrgan directiu de La Fundació Rubricatus té la
responsabilitat de l’organització general dels serveis i
centre de l’entitat, així com també la responsabilitat
última de direcció de la totalitat del personal.

següents: impostos, tresoreria, preparació de la
documentació per auditories, relació amb els assessors
externs, etc.
Na Marta Roca és la Comptable i Cap de Control de
Gestió.

DEPARTAMENT DE PERSONAL
En Jordi García és el director dels serveis i centres de
La Fundació Rubricatus (STO, SOI, USAP i CET).

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ
El Departament d’Administració té com a funcions
prinicpals l’administració general de l’entitat. Entre
d’altres funcions a realitzar engloba la facturació, el
control de riscos comercials i l’administració comercial
de l’entitat.
Na Montserrat Fernández és la Cap d’Administració de
la Fundació i na Susana Segarra i n’Agostina Blanco
són auxiliars administratives.

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I CONTROL DE
GESTIÓ
El Departament de Comptabilitat i Control de Gestió és
l’òrgan encarregat de la comptabilitat general de
La Fundació Rubricatus. Entre d’altres funcions
encomanades a aquest departament s’executen les

El Departament de Personal consisteix en l’estructura
organitzativa que s’encarrega de tot el relatiu a
l’organització, gestió i administració del personal de La
Fundació Rubricatus. Les funcions principals són,
entre d’altres: contractació, política salarial,
subvencions o relacions amb la gestoria laboral.
N’Imma Pérez és la Cap de Personal i n’Inma Gómez és
l’auxiliar administrativa.
Pel que fa a la formació dels treballadors/es de l’entitat,
gestionada des d’aquest departament, les dades globals
han sigut les següents:
44 formacions realitzades i/o gestionades durant
el 2016, de les quals un total de 258 persones se
n’han beneficiat (cada treballador/a ha realitzat,
com a mínim, una formació).
S’han realitzat un total de 1.340 hores de
formació durant el 2016.
La valoració global de les formacions realitzades
ha sigut de 3,35/5.
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DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
El Departament de Recursos Humans de La Fundació
Rubricatus és l’encarregat d’alinear les polítiques de
recursos humans amb l’estratègia fixada per la direcció
de la Fundació per tal de millorar la productivitat i la
fidelitat de les persones contractades. Les funcions
principals d’aquest departament són, entre d’altres,
seleccionar els treballadors més idonis per a cada lloc de
treball, decidir la formació interna dels empleats,
valorar la polivalència d’aquests i fomentar el treball en
equip.
En Juan Domínguez és el Cap de Recursos Humans de
l’entitat.
Durant l’any 2016 han treballat a La Fundació
Rubricatus un total de 171 persones, comptabilitzant
tant aquelles que han estat contractades d’una manera
estable, com altres que han estat contractades per
realitzar
substitucions
temporals
(contractes
d’interinitat, substitucions per vacances, baixes per
malaltia
comuna,
accidents
laborals,
treball
extraordinaris...).
Per facilitar una visió descriptiva del personal que
treballa a La Fundació Rubricatus, a continuació es
presenten tot un seguit de dades que fan referència a
les persones amb contracte vigent a 31 de desembre de
2016.
En aquesta data havia 135 persones contractades,
de les quals 123 ho estaven a jornada complerta i
12 a jornada parcial.
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124 persones tenen un contracte indefinit i 11 un
contracte eventual.
Respecte el 31 de desembre de 2015 s’ha
produit un increment de treballadors amb
contracte indefinit de 12 persones, el que
suposa un creixement del 10%.
A continuació exposem algunes característiques que
defineixen la realitat demogràfica, social i personal dels
treballadors de La Fundació Rubricatus:
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SEGURETAT I SALUT

S’han realitzat 15 accions formatives presencials,
que han suposat un total de 279 hores

La Fundació Rubricatus, preocupada per la seguretat i
salut de tots els seus treballadors ha realitzat diferents
accions encaminades a una actuació eficaç en aquest
àmbit.

S’han produït un total de 24 accidents (7 persones
han causat baixa, 3 de les quals ha estat “in
itinere”)

L’any 2016 s’han contractat els serveis de ICESE
Prevenció S.A., com a Servei de Prevenció Aliè per a les
quatre disciplines: seguretat laboral, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut.
A data de 31 de desembre la composició del Comitè de
Seguretat i Prevenció Laboral és:
Com a delegats de prevenció:
Antonia de la Peña Franco
Rafael López Pérez
Salvador Molina Tejada
En representació de l’empresa:
Juan Domínguez Méndez
Imma Pérez Canillo
Ma José Santiago Paz
El resum de les actuacions realitzades durant l’any 2016
es concreta en els següents punts:
S’ha revisat i actualitzat el Pla de Prevenció
S’ha procedit a l’Avaluació de riscos corresponent a
l’activitat de Serveis de manipulació a l’edifici de
Ca l’Alaió
Hem realitzat un simulacre d’emergència que
comportava l’evacuació total de l’edifici
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En quant a Vigilància de la Salut, s’han realitzat
111 reconeixements mèdics
El Comitè de Seguretat i Salut laboral s’ha reunit,
de manera ordinària, un total de 4 vegades. A més,
es va celebrar una reunió extraordinària en que es
va analitzar el resultat del simulacre
També s’han realitzat altres actuacions de índole
diversa (manteniment del DEA, coordinació
d’activitats amb altres empreses, revisió equips de
protecció contra incendis...)

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
El Departament de Comunicació té la responsabilitat de
treballar la comunicació interna i externa de l’entitat, ja
sigui a través dels mitjans de comunicació, les xarxes
socials o participant en diferents esdeveniments del
sector. També és el responsable d’elaborar tots els
materials que siguin necessaris per a realitzar les
comunicacions i és una figura de suport al Departament
Comercial.

part de sortir als mitjats d’àmbit local també es va
publicar en una notícia d’El Periódico de Catalunya com
a una bona pràctica dins el tercer sector el passat 14 de
juny en motiu del V Congrés del Tercer Sector Social.

En Jordi Forcadell és el Responsable de Comunicació de
l’entitat.

RENOVACIÓ DE LA IMATGE
Dins el pla de renovació de la imatge externa de la
Fundació, es va dur a terme el vinilat de la furgoneta
elèctrica del servei de Càtering ÉsBo.

PRESÈNCIA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

PRESÈNCIA EN FIRES I CONGRESSOS
Enguany la Fundació va tornar a tenir presència en
diverses fires i congressos, dels quals cal destacar-ne 3
per la seva rellevància:

Durant el 2016, La Fundació Rubricatus ha estat
present diverses vegades en els mitjans de
comunicació. En total, es van comptabilitzar 64
impactes, entre les notícies a la televisió o a la revista
del Prat de Llobregat, així com les entrevistes a la ràdio
local o d’àmbit nacional.

V Congrés del Tercer Sector Social, a Barcelona.
Dins el congrés vam presentar el projecte dels
Àpats Socials a domicili per a gent gran al Prat.

De totes aquestes notícies cal destacar el ressò que va
tenir la posada en marxa del nou servei d’àpats a
domicili per a la gent gran al Prat de Llobregat, que a

43a Fira Avícola de la Raça Prat, al Prat de
Llobregat. En aquesta fira hi va haver 2 estands
diferents: un a la Mostra d’Entitats i un altre a
l’Espai Comercial de l’esdeveniment.

Business With Social Value, celebrat al Palau de
Congressos de Barcelona
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3.2 | SERVEIS EMPRESARIALS

SECCIONS LABORALS

El Centre Especial de Treball (CET) Tesiprat Serveis és
l’alternativa laboral de La Fundació Rubricatus. Està
inscrit al registre de CETs del Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya amb el número
T00085.

El portafoli de serveis de Tesiprat Serveis presenta una
oferta diversificada que compta amb els següents
serveis:
Serveis de Manipulació i Condicionament
Serveis Postals
Serveis de Jardineria i de Neteja i Manteniment
d’Espais
Serveis de Neteja de Vehicles
Serveis de Càtering

Tesiprat porta a terme activitats empresarials de mercat
i presta serveis diversos de suport a l’activitat
professional de les persones amb discapacitat que té
contractades en les diferents seccions productives.
El nostre CET utilitza una estratègia de diversificació en
la seva oferta de serveis, la formació professional en el
lloc de treball i els serveis de suport a l’activitat
professional, tot això en un entorn laboral real, com a
eines per a la creació de llocs de treball i la inserció
laboral de les persones amb discapacitat.
Tesiprat Serveis és una entitat d’economia social que
proporciona feina a 119 persones, 91 d’elles amb amb
un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al
33%. La il·lusió, implicació i compromís professional de
tota la plantilla són la garantia més important per als
clients i col·laboradors.

36

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus

Serveis d’Hostaleria
Serveis de Neteja

SERVEIS DE MANIPULACIÓ I CONDICIONAMENT
Els Serveis de Manipulació i Condicionament de
Tesiprat Serveis ofereixen assessorament industrial a
les empreses i la possibilitat d’externalitzar una part
dels processos productius que exigeixen una dedicació
intensiva de mà d’obra. També els presenta un ampli
portafoli de productes i serveis que els faciliten
l’ampliació dels recursos productius sense augmentar
les despeses fixes.
Tesiprat Serveis de Manipulació i Condicionament
actua sota les premisses d’una alta qualitat productiva,
una provada i total efcàcia en l’entrega de les comandes
planifcades, i una gran eficiència productiva que
assegura, a més d’uns resultats satisfactoris,
l’optimització de la capacitat productiva dels nostres
clients.

NOVETAT 2016
Durant el 2016, el Serveis de Manipulació i
Condicionament de Tesiprat Serveis s’ha consolidat a
les instal·lacions de Ca l’Alaió, realitzant diverses
campanyes amb una forta repercussió. Les tres més
destacades són:
Retractilat i preparació logística dels packs per a
les meses electorals de les Eleccions Generals 2016
Campanya de manipulació i preparació logística de
Nadal
Disseny, muntatge i preparació d’una màquina de
recuperació d’auriculars per a la confecció de
lanyards

Els Serveis de Manipulació i Condicionament de
Tesiprat Serveis compten amb la certifcació ISO 9001,
que l’acredita com una organització que demostra la
capacitat per complir les demandes dels seus clients i de
proporcionar de forma coherent els serveis tal i com
requereixen els reglaments aplicables.

PERSONAL
Amb data de 31 de desembre hi ha 36 treballadors
contractats. La secció està dirigida per un cap de secció,
en Raúl Punzano.
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SERVEIS POSTALS
Tesiprat Serveis Postals presta serveis postals i de
màrqueting directe d’última generació a empreses,
organismes públics i particulars. A més, compta amb
una sòlida implantació al Prat de Llobregat i a la comarca
del Baix Llobregat.
La secció de Serveis Postals de Tesiprat Serveis
ofereix solucions integrals diferenciades i ajustades a
les necessitats dels seus clients, en matèria de serveis
postals, serveis de màrqueting directe, logística
promocional i posting. A més, la ubicació de les
instal·lacions, molt pròximes als grans centres
d’admissió de correspondència i paqueteria, unida a la
qualificació com a empresa consolidadora de Correus,
proporcionen avantatges comparatius diferencials.
Tesiprat Serveis Postals compta amb un equip humà
professional, format i estable, amb inversions en
maquinària d’última generació, serveis de transport i
logística propis i amb un profund coneixement de la
zona d’actuació. Tot això permet garantir uns resultats
totalment satisfactoris en qualsevol dels serveis oferts.
Els Serveis Postals de Tesiprat Serveis compten
també amb la certificació ISO 9001, que l’acredita com
una organització que demostra la capacitat per complir
les demandes dels seus clients i de proporcionar de
forma coherent els serveis tal i com requereixen els
reglaments aplicables.
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PERSONAL
Amb data de 31 de desembre hi ha 12 treballadors
assignats a la secció i dirigits per un cap de secció, en
Miguel Mora.

NOVETATS 2016
Els Serveis Postals de Tesiprat Serveis és una de les
seccions que treballen en el nou servei de repartiment
d’Àpats a domicili per a persones grans al Prat de
Llobregat. Durant el 2016 i junt amb els Serveis
d’Hostaleria ofereixen aquest servei a 20 domicilis
diferents del Prat. Si el servei supera la prova pilot està
previst que a principis del 2017 s’amplii el servei a 40
usuaris.
Per altra banda, la secció de Serveis Postals ha
començat a col·laborar amb l’empresa de missatgeria
sostenible Koiki, la qual complementa perfectament el
servei de la secció i genera un volum de feina d’uns 5-10
paquets diaris.

SERVEIS DE JARDINERIA I DE NETEJA I MANTENIMENT
D’ESPAIS
La secció de Jardineria i de Neteja i Manteniment
d’Espais de Tesiprat Serveis es dedica, des de l’any
1997, a la reforma i manteniment d’espais urbans
enjardinats i de tot tipus de jardins per a organismes
públics, empreses privades i particulars, amb
excel·lents resultats.
La secció, que presta servei a tota l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, disposa dels mitjans humans i tècnics més
avançats per garantir uns serveis d’alta qualitat als seus
clients. A més, compleix tots els requisits en matèria
mediambiental i de seguretat i prevenció.
Tesiprat Serveis de Jardineria i Neteja i Manteniment
d’Espais manté i renova permanentment el seu
compromís amb el medi ambient. Aplica criteris de
gestió mediambiental basats en la sostenibilitat, tant en
el disseny i la creació d’espais verds, públics i privats,
com a l’hora de mantenir-los i reformar-los.

PERSONAL
Amb data de 31 de desembre hi ha 40 treballadors
treballant a la secció. Tot l’equip està dirigit per un cap
de secció, en José Antonio del Moral.
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SERVEIS DE NETEJA DE VEHICLES
El Servei de Neteja de Vehicles per a empreses de
Tesiprat Serveis ofereix la possibilitat de realitzar la
neteja exterior i interior de manera conjunta o per
separat, adaptant-se a les necessitats particulars de
cada client i de cada ocasió, amb la combinació que més
convingui.
L’equip que conforma la secció de Neteja de Vehicles es
trasllada a les instal·lacions de l’empresa contractant
amb tot l’equip necessari: aspiradors d’alta potència,
generadors d’energia propis i productes de neteja en sec
i 100% ecològics.
L’ús de productes 100% ecològics de neteja en sec
permeten oferir un servei sostenible i respectuós amb
el medi ambient, a més de suposar un estalvi total
d’aigua.
El Servei de Neteja de Vehicles de Tesiprat Serveis
estalvia els costos indirectes de temps i desplaçaments
a túnels de rentat i permet unificar els costos mensuals
del servei en una sola factura.

PERSONAL
Amb data de 31 de desembre hi ha 6 treballadors
treballant a la secció i dirigits per un cap de secció, en
Miguel Mora.
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SERVEIS DE CÀTERING
Càtering ÉsBo és la línia deserveis de càtering de
Tesiprat Serveis. El servei compta amb una llarga
experiència i disposa d’una àmplia oferta de productes
de qualitat i serveis destinats a empreses privades,
organismes públics i entitats del Tercer Sector.
El servei de Càtering ÉsBo s’adapta a les diferents
necessitats i preferències dels clients i se’ls assessora
perquè els esdeveniments programats siguin tot un
èxit.
Càtering ÉsBo ofereix una línia de coffee i lunch amb
menús tancats però també dóna la possibilitat
d’elaborar un menú personalitzat al gust i necessitats
del client.
El servei de Càtering de Tesiprat Serveis també ofereix
una gran varietat de propostes per a esdeveniments.
Amb una àmplia experiència en el servei de càterings
per a actes públics i privats, Càtering ÉsBo és el millor
complement a l’hora d’organitzar un esdeveniment,
oferint un servei professional, elegant, original i que
mai descuidi la qualitat dels seus productes.

NOVETAT 2016
Durant el 2016, la
secció de Càtering de La
Fundació Rubricatus va
experimentar un fort creixement, ampliant la cartera de
clients i diversificant els seus productes i serveis. Per
primera vegada, el servei ha superat els 230.000€ de
facturació anual.
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El 31 de desembre hi ha 5 treballadors treballant a la
secció de càtering, coordinats per n’Elena López com a
responsable de la secció.
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SERVEIS D’HOSTALERIA
La Secció d’Hostaleria de Tesiprat Serveis és una
alternativa laboral per a persones amb discapacitat
intel·lectual del CET Tesprat Serveis.
Des del 2015 gestiona el Bar del SAGNIER -el local es
troba dins el Complex Esportiu Municipal Sagnier del
Prat de Llobregat - i, la cuina de La Fundació
Rubricatus, on s’ofereixen menús diaris als
treballadors i usuaris de l’entitat i on s’elaboren els
menús diaris pels Àpats Socials a la gent gran.
El SAGNIER és un espai dedicat a la gastronomia
tradicional i de proximitat però amb propostes
innovadores i saludables. S’hi ofereix una carta de tapes
i entrepans molt variats, a part d’una línia de sucs verds,
batuts i smoothies especialment pensada pels usuaris i
usuàries del complex esportiu. A part, també s’hi
ofereix un menú de migdia de dilluns a divendres.

PERSONAL
Amb data de 31 de desembre hi ha 9 treballadors
treballant a la Secció d’Hostaleria i estan sota la
supervisió d’una cap de secció, na Cèlia Segura.
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NOVETAT 2016
El Servei d’Hostaleria de Tesiprat Serveis és l’altra
secció que treballa, junt amb Serveis Postals, en el nou
servei de repartiment d’Àpats a domicili per a persones
grans al Prat de Llobregat. Actualment ofereixen aquest
servei a 20 domicilis diferents del Prat. Si el servei
supera la prova pilot està previst que a principis del
2017 s’amplii el servei a 40 usuaris.
Per altra banda, la cuina de La Fundació Rubricatus
prepara, diàriament, entre 38 i 44 menús per als
treballadors i usuaris de l’entitat que vulguin quedar-se
a dinar. Cal destacar que tots els menús estan elaborats
sota la supervisió d’un nutricionista voluntari que
adapta els àpats segons la dieta i les necessitats de cada
persona.

SERVEIS DE NETEJA
La secció de Neteja de La Fundació Rubricatus té com
a prioritat el manteniment de les instal·lacions de
l’entitat mitjançant la utilització dels productes i
materials més adeqüats per a cada superfície,
respectant les normatives vigents de seguretat laboral i
de protecció mediambiental.

PERSONAL
A 31 de desembre hi ha 3 persones treballant a la secció,
sota la supervisió de la Cap d’Administració, na Montse
Fernández.
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03.3 | UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL (USAP)
La USAP és un servei especialitzat destinat a l’atenció
de persones amb discapacitat, en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social dels Centres Especials de
Treball. Les USAPs es defineixen com:
Els equips multiprofessionals emmarcats dins dels
serveis d’ajustament personal i social dels centres
especials
de
treball,
que
mitjançant
el
desenvolupament de les funcions i comeses que tenen
assignades, permeten ajudar a superar les barreres,
obstacles o dificultats que els treballadors i
treballadores amb discapacitat dels esmentats centres
tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball,
així com la permanència i progressió en el mateix.
La USAP és, doncs, un servei especialitzat destinat a
l’atenció de persones amb discapacitat, contractades en
un Centre Especial de Treball. Forma part de
l’estructura organitzativa del CET Tesiprat.

POBLACIÓ ATESA
La prioritat de Tesiprat és oferir treball a les persones
amb discapacitat que es trobin en algun dels supòsits
que es descriuen a continuació:
Persones amb paràlisi cerebral, persones amb
malaltia mental o persones amb discapacitat
intel·lectual, amb un grau de discapacitat
reconegut igual o superior al 33%
Persones amb discapacitat física o sensorial amb
un grau de discapacitat reconegut igual o superior
al 65%
Amb data 31 de desembre de 2016 hi ha 76 persones
contractades al CET Tesiprat, que són usuàries de la
USAP. Aquestes persones estan distribuïdes en les
diferents seccions, de la següent manera:
S. Manipulació i Condicionament - 31 persones
S. Jardineria - 15 persones
S. Neteja de Parc - 11 persones

OBJECTIUS
Avaluar el funcionament de cada treballador del
CET, usuari de la USAP
Ser un referent per les famílies
Ser un punt de referència en l’àmbit del treball amb
les persones amb discapacitat.
Ser un lloc de recerca permanent, que permeti
millorar les tècniques d’intervenció
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S. Postals i Neteja de Vehicles - 9 persones
S. Hostaleria - 5 persones
S. Neteja - 2 persones
Administració - 2 persones
S. Càtering - 1 persona
Aquest any cal destacar que s’han incorporat 7 persones
per cobrir diverses incidències, de les quals 4 continuen
amb un contracte laboral vigent.

PROFESSIONALS

S’ha realitzat el seguiment de les incidències
relacionades amb baixes laborals

Durant l’any 2016, l’equip tècnic ha estat constituït per:

S’ha realitzat el seguiment de cada família, per
facilitar l’accés als suports necessaris en cada
moment. En 24 casos es va aprofitar per
actualitzar o fer de nou els informes individuals en
el que es recullen aspectes significatius de
diferents qüestions i àmbits (història clínica,
entorn familiar i social, aspectes mèdics, lleure...)
d’aquestes persones

1 psicòleg, Juan Domínguez, responsable tècnic
del servei
1 treballadora social, Letícia Romero
1 tècnic de suport, Jesús Moreno
Monitors de les diferents seccions del CET,
encarregats de l’aprenentatge, organització i
realització pràctica dels treballs, així com de
prestar els suports necessaris en cada cas.

ACTIVITATS
Durant l’any 2016 s’han assolit diversos objectius,
mitjançant les actuacions que a continuació es detallen:
S’ha redactat el Pla de Treball anual del Servei
corresponent a l’any 2017
S’ha redactat la Memòria funcional anual del
Servei corresponent a l’any 2016
S’ha realitzat el seguiment de la salut física, en
general, dels treballadors del CET mitjançant
entrevistes amb el treballador/a i contactes
telefònics i/o entrevistes amb la família
S’ha revisar periòdicament el seguiment
psiquiàtric dels treballadors del CET Tesiprat
S’ha fet una reunió de coordinació amb els
professionals del Servei Especialitzat de Salut
Mental per a persones amb Discapacitat
Intel·lectual (SESM-DI)

S’ha ofert a les famílies un espai d’interrelació on
poder verbalitzar les seves necessitats i
preocupacions. S’han realitzat 6 sessions, en les
que han participat 11 persones, de les quals hi ha 7
que representen a treballadors del CET
S’ha organitzat una xerrada adreçada tant a
famílies com a professionals: L’envelliment de la
persona amb discapacitat intel·lectual
Durant l’any 2016 el personal de l’equip Tècnic i els
treballadors amb valoració USAP han participat en
20 accions formatives amb una dedicació total de
896.5 hores
S’ha participat en l’elaboració del Pla de Formació,
a partir de l’anàlisi de les necessitats detectades;
així com en la gestió de les diferents accions
formatives organitzades; tant pels tècnics dels
serveis com pels treballadors amb valoració USAP
S’han promogut diverses accions formatives amb
continguts extralaborals pels treballadors del CET
S’ha actualitzat la documentació dels expedients.
També s’ha arxivat l’expedient dels treballadors i
treballadores que han causat baixa per diferents
motius
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S’han revisat els Programes Individuals dels 76
treballadors contractats amb valoració USAP
S’ha actualitzat el fitxer informàtic amb les
demandes de treball rebudes amb perfil USAP
S’han realitzat trobades de coordinació amb els
diferents serveis de la Fundació (gerència, cap de
personal...)
S’han mantingut trobades periòdiques per rebre
assessorament amb diferents entitats
S’han mantingut contactes amb l’administració
autonòmica i els serveis que d’ella en depenen,
quan calgui
S’han mantingut trobades per compartir
experiències amb altres entitats del nostre àmbit
(DINCAT, Som Fundació Catalana Tutelar
Aspanias, Disprat-Lleure, Club Esportiu Estany de
la Magarola, Sarau Associació d’Oci Inclusiu, Escola
d’Educació Especial Can Rigol, Escola Viver Castell
de Sant Foix...)
Hem mantingut reunions per coordinar la
intervenció relacionada amb treballadors del CET,
amb altres institucions i/o serveis (SESM-DI, Som
Fundació Catalana Tutelar Aspanias, Fundació
Catalana Síndrome de Down –FCSD-)
S’han mantingut contactes amb els serveis
d’àmbit local, per coordinar les intervencions
relacionades amb els nostres treballadors
(diferents regidories de l’Ajuntament, Centres
cívics, treballadors socials ambulatoris, EAP,
EAIA...)
També s’han realitzat diversos contactes amb
recursos i serveis d’altres poblacions (Fundació

46

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus

Gaspar de Portolà, Associació Saräu, Aspanias,
ACELL, Atrápalo Social, serveis socials de Sant Boi,
CAVIGA...)
S’han realitzat diversos contactes amb entitats
relacionades amb la inserció laboral de persones
amb discapacitat (Can Calderon -promoció
econòmica de Viladecans- Centre de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de El Prat, SAO Prat,
Escola Viver Castell de Sant Foix)
S’ha posat en marxa el projecte de “Participació
Comunitària en la Promoció de l’Oci i Lleure
Inclusiu al Prat de Llobregat”
S’han iniciat accions emmarcades en el “Projecte
sobre envelliment actiu de les persones amb
discapacitat intel·lectual de El Prat de Llobregat”
S’han valorat les competències laborals de 20
treballadors
S’han valorat les competències adaptatives de
cinquanta sis treballadors
S’ha valorat el grau de satisfacció en el lloc de
treball de seixanta nou treballadors
A continuació exposem algunes característiques que
defineixen la realitat demogràfica, social i personal dels
treballadors de La Fundació Rubricatus que es
beneficien del programa USAP:

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

TIPOLOGIA DE DISCAPACITAT
5%

2%

1%

66%

92%

34%

Homes

Dones

DISTRIBUCIÓ PER EDAT
7%

D. Intel·lectual

Malaltia mental

Disc. Física

Paràlisi celebral

PERCENTATGE DE DISCAPACITAT
3%

5%

67%

30%
37%
51%

Fins a 25 anys

De 26 a 40 anys

Del 33 al 64%

De 41 a 55 anys

+ de 56 anys

+ del 75%

Del 65 al 74%
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03.4 | DEPARTAMENT COMERCIAL
El departament comercial de La Fundació Rubricatus
l’any 2015 està format per en Rodrigo García, com a
Delegat Comercial de Tesiprat Serveis (exceptuant
Càtering ÉsBo) i l’Elena López, com a Delegada
Comercial de Càtering ÉsBo.
Les zones d’influència han continuat essent les ciutats
del Prat de Llobregat i Barcelona i la seva Àrea
Metropolitana.

Rodrigo García
Delegat Comercial de Tesiprat Serveis
T. 93 370 91 51
M. 686 148 343
@. rgarcia@tesiprat.com

Elena López
Responsable de Càtering ÉsBo
T. 93 478 46 29
M. 661 615 316
@. elopez@cateringesbo.com

Durant el 2016 el CET Tesiprat Serveis ha experimentat
un doble creixement. Per una banda el CET de La
Fundació Rubricatus ha crescut un 14% en la quota de
clients actius. Per altra banda, s’ha de destacar que hi ha
hagut un creixement econòmic del 22% respecte l’any
anterior.
Aquestes dades tant positives han sigut possibles
gràcies a l’esforç i professionalitat de tots els
treballadors i treballadores de les seccions del CET, però
també als nous projectes que s’han impulsat, dels quals
en destaquem 4:

A. Nova línia de serveis amb Koiki
La Fundació Rubricatus va arribar a un acord de
col·laboració amb l’empresa de missatgeria sostenible
Koiki. La secció de Serveis Postals és l’encarregada del
repartiment de la darrera milla dins de la població del
Prat de Llobregat. El servei s’encarrega de la recepció
dels paquets, del contacte amb el destinatari final i de
l’entrega del paquet. Aquest servei genera un volum de
feina d’uns 5-10 paquets diaris.
Per poder dur a terme el servei, l’Ajuntament del Prat ha
decit una bicicleta elèctrica i Koiki, a través de la
Fundació Renault, va cedir un Renault Twizy.

48

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus

B. Col·laboració amb Turisme de Barcelona

D. Nou servei per a congressos i esdeveniments

Col·laboració amb Turisme de Barcelona amb la
participació dins la Setmana del Turisme Sostenible,
realitzant feines de comunicació, disseny i empaquetat
de les bosses dels auriculars del Bus Turístic de
Barcelona per tal de fomentar-ne el reciclatge.

S’impulsa un nou servei per a
esdeveniments. Aquest servei inclou:

Gràcies a aquesta participació es va poder dur a terme
una prova pilot dels nous eco-lanyards sostenibles
elaborats a partir dels auriculars recuperats.

congressos

i

Personal de suport de sala durant la recepció dels
assistents i durant les ponències
Elaboració de eco-lanyards sostenibles per a les
acreditacions
Elaboració del càtering per als esdeveniments a
través de Càtering ÉsBo
Realització del welcome pack per als assistents
Els dos primers esdeveniments on s’ha donat aquest
servei han sigut:
Promoció de Renault al Teatre Grec de Barcelona,
manipulant el welcome pack promocional i
repartin-ho per tot el pati de butaques del tratre
(26 i 27 de juliol)

C. Eco-lanyards Sostenibles by Rubricatus

Congrés de l’AEES Dincat ”El món canvia, i tu?”,
donant suport a l’organització amb l’entrega del
welcome pack i les acreditacions, acompanyant els
participants a les diferents sales del congrés i amb
el pas de micròfons i acondicionament dels
ponents

Gràcies a la bona acollida quan es va dur a terme la prova
pilot, es va decidir engegar el servei dels eco-lanyards
sostenibles elaborats a partir dels auriculars recuperats
al Bus Turístic de Barcelona. Les dues primeres accions
on es van utilitzar van ser:
III Networking empresarial “Amb vosaltres som +”,
a l’Auditori del Cèntric Espai Cultural del Prat el
passat mes de juny
Congrés de l’AEES Dincat “El món canvia, i tu?”,
celebrat el mes d’octubre al Campus de Bellaterra
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Per altra banda, des del Departament Comercial de
La Fundació Rubricatus s’han dut a terme les accions
que estaven establertes dins el Pla Estratègic
2016-2018. Aquestes accions han sigut:
Anàlisi de les carteres de clients, fent emfàsi en
l’anàlisi dels costos en la secció de Serveis de
Manipulació i Condicionament
Desenvolupament del pla de fidelització “Màrqueting
Emocional”
Estudi per a la implementació d’un sistema informàtic
per a la gestió comercial
Per últim, cal destacar la feina que s’ha realitzat des del
departament aconseguint producte per a la Cistella
Solidària Rubricatus, captant empreses col·laboradores
que donessin producte nadalenc. Aquest any es va
doblar la quantitat d’empreses que hi van voler
col·laborar.
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03.5 | SERVEIS ASSISTENCIALS
EL CENTRE OCUPACIONAL

OBJECTIUS

Els serveis de Centre Ocupacional (Servei de Teràpia
Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció), que
pertanyen a La Fundació Rubricatus, tenen com a
finalitat que les persones ateses puguin assolir la seva
màxima integració social mitjançant activitats
ocupacionals, prelaborals i d’ajustament personal i
social.

El Servei prestat als usuaris té com a objectiu facilitar, a
través d’una atenció diürna de tipus rehabilitador
integral, la seva màxima integració social mitjançant un
Programa de Suports Individualitzat (PSI), dins les
possibilitats de cada usuari. Les funcions principals del
Servei de Teràpia Ocupacional són:

La direcció tècnica és exercida per na Mª José Santiago.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL “EL CORRIOL”

El Servei de Teràpia Ocupacional “El Corriol” és un servei
de La Fundació Rubricatus. L‘STO “El Corriol” està
inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials de la Secretaria General del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en el
llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment
diürn amb el número de registre S02304 i amb data
24/12/1993.
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Ajustament Personal i Social: conjunt
d’activitats dirigides a l’usuari i que amb la seva
participació, tenen com a objecte una rehabilitació
estructural de la persona i una millora de la seva
relació amb l’entorn cívic
Ocupació Terapèutica: tasques amb les quals,
evitant ocupacions rutinàries o estèrils, s’intenta
que l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un
resultat material i satisfactori. No és objectiu
aconseguir productes per a ser objecte de
comercialització

PERSONES ATESES
Els usuaris de l’STO “El Corriol” han de reunir les
següents condicions:
Tenir legalment reconegut un grau de discapacitat
igual o superior al 65%
Disposar del reconeixement de l’Equip de Valoració
d’Adults del Centre d’Atenció a Disminuïts de la
Generalitat de Catalunya, com a perceptor del
Servei de Teràpia Ocupacional

Durant el 2016, un total de 55 usuaris han estat atesos
al servei. Del total, 20 han tingut reconeguda la condició
d’usuari amb necessitat de suport d’auxiliar de monitor
per a l’assistència i realització de les activitats
ocupacionals. Hi ha hagut tres altes amb mòdul STO, un
alta amb mòdul STO amb auxiliar i una baixa per
defunció.
Com a dades d’interès cal destacar que el 64% dels
usuaris del Servei són dones i el 36% són homes. De
la mateixa manera del total d’usuaris el 91% d’ells
són residents al Prat de Llobregat.

PROFESSIONALS DEL SERVEI
Ernesto Adames, Auxiliar de monitor
Georgina Altemir, Auxiliar de monitor Servei
Menjador
Rubén Álvarez, Monitor Ocupacional
Marta Barrios, Monitora Ocupacional
Sònia Becerra, Monitora Ocupacional
Xavier Borrell, Psicòleg
Lídia Cayero, Monitora Ocupacional
Neus García, Auxiliar de monitor Servei Menjador
Cristina Gargallo, Treballadora Social
Marta Graells, Auxiliar de Monitor/Monitora
Ocupacional
Cristina Martínez, Monitora Ocupacional
Laura Montes, Auxiliar de Monitor
Belén Moreno, Monitora Ocupacional
Jesús Moreno, Psicòleg /Auxiliar de Monitor/
Monitor Ocupacional
Mireia Obradors, Auxiliar de Monitor/Monitora
Ocupacional
Joaquín Peribáñez, Monitor Ocupacional
María José Santiago, Directora Tècnica/ Psicòloga
Míriam Siñol, Fisioterapeuta
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ACTIVITATS

Cinema Capri, amb motiu del Dia Internacional de
la Dona, per veure la pel·lícula ‘Pride’ el 16 de març

Els usuaris de STO durant el 2016 han realitzat les
següents activitats setmanals:

Trobada esportiva a l’ Estruch amb el Tamariu,
Can Rigol i Corriol, el 15 d’abril

Cuina
Ocupació Terapèutica
Taller de Costura
Taller de Massatges
Taller de Cuina
Taller d’Informàtica
Taller de Reminiscència
Hort
Manteniment Habilitats Acadèmiques Funcionals
Psicomotricitat
Educació Física
Relaxació
Piscina

Trobada esportiva a la Platja: Tamariu, Corriol i
Can Rigol amb motiu de la Setmana de les Jornades
de les Persones amb Discapacitat, el 14 de juny
Sortida a la Platja del Prat: els dies 5, 12 i 19 de
juliol
Sortida a la Piscina Municipal de Sant Joan
Despí: el dia 11 de juliol
Visita a la Fundació Muñoz Ramonet, “un oasis al
carrer”, el 15 de juliol
Sortida a la Piscina Municipal de Cornellà: els
dies 8, 20 i 25 de juliol
Dinar de comiat per vacances d’estiu, al Restaurant
Cal Ramon, del Prat de Llobregat

Karaoke

Visita a l’exposició ‘La Dinastia Ming’ al
CaixaFòrum de Barcelona, el 6 de juliol

Comunicació i conversa

Visita a la Fàbrica de Cola Cao, el 29 de setembre

Sortides

Jornada d’Atletisme adaptat al compleix
esportiu El Pratenc amb Tamariu i Can Rigol, el 4
d’octubre

Vídeo-documental

Menjador
Estimulació cognitiva
Els usuaris del STO també han realitzat les següents
sortides i activitats fora de les instal·lacions del Centre:
Visita al Museu de les Il·lusions a Barcelona, el 26
de febrer i 4 d’abril
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Visita Port Vell de Barcelona i viatge en les
“Golondrines”, el 23 de maig
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Visita a la Fàbrica de la Fageda, a Santa Pau,
Girona, el 14 d’octubre
Visita Museu Picasso de Barcelona, el 24 de
novembre

Dinar de Nadal. Els usuaris amb els seus monitors,
van a gaudir del menjar de nadal, el 21 i 22 de
desembre
Festa de Nadal al Centre Cívic Delta del Llobregat,
el 23 de desembre
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SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ SANT ISIDRE

PERSONES ATESES
Les condicions d’ admissió al servei son les següents:
Tenir legalment reconegut un grau de discapacitat
Disposar del reconeixement de l’Equip de Valoració
d’Adults del Centre d’Atenció a Disminuïts de la
Generalitat de Catalunya, com a perceptor d’un
Servei Ocupacional d’Inserció.

El Servei Ocupacional d’Inserció “Sant Isidre” és un
Servei que depèn de La Fundació Rubricatus, que està
inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials de la Secretaria General del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en el
llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment
diürn amb el núm. de Registre SO3371 i amb data
27/09/1996.

OBJECTIUS
El Servei Ocupacional d’Inserció es configura com a
l’establiment d’estada temporal que ha de potenciar i
conservar les capacitats laborals dels seus usuaris per
tal que aquests estiguin en disposició d’integrar-se a
l’activitat laboral, quan les circumstàncies ho permetin,
preveient també, quan les necessitats d’atenció
individual de l’usuari ho requereixin, l’orientació envers
el Servei de Teràpia Ocupacional.

Durant el 2016, un total de 14 usuaris han estat atesos
al servei. Una persona de les catorze que han estat
usuaris del SOI són residents a la Llar- Residència Hebre
(ACAM), ubicada al Prat del Llobregat. Hi ha hagut 1 alta
al SOI durant l’any.
Com a dades d’interès cal destacar que el 57% dels
usuaris del Servei són homes i el 43% són dones. Per
altra banda del total d’usuaris, el 79% d’ells són
residents al Prat de Llobregat.

PROFESSIONALS DEL SERVEI
Rosa Alfonso, Monitora Ocupacional
Xavier Borrell, Psicòleg
Cristina Gargallo, Treballadora Social
Jesús Moreno, Psicòleg
Mª José Santiago, Directora Tècnica
Míriam Siñol, Fisioterapeuta
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ACTIVITATS

Piscina Municipal de Sant Joan Despí, el 21 de
juliol

Els usuaris del SOI durant el 2016 han realitzat les
següents activitats setmanals:

Dinar de comiat per vacances d’estiu al Mesón el
Cortijo, el 27 de juliol

Hort Municipal
Taller de Costura
Autogestors
Manteniment d’habilitats acadèmiques
Jardineria

Gran teatre del Liceu a Barcelona, el 14 d’octubre
Dinar de Nadal. Els usuaris amb els seus monitors,
van a gaudir del menjar de nadal, el 20 de
desembre
Festa de Nadal al Centre Cívic Delta del Llobregat,
el 23 de desembre

Educació per a la salut
Manipulats
Manteniment d’habilitats cognitives
Cuina “de l’Hort a la Taula”
Neteja
Sortides
Informàtica

Durant aquest any també s’han dut a terme sortides
lúdiques i/o d’interès dins la programació anual
d’activitats del Servei i de caire cultural:
Cinema Capri, amb motiu del Dia Internacional de
la Dona, per veure la pel·lícula ‘Pride’, 16 de març
Visita a la Fàbrica de Cacaolat, el dia 11 d’abril
Visita guiada al Barri Gòtic de Barcelona, el 20 de
juny
Sortida al Museu de les Matemàtiques, el 7 de juliol
Sortida per a realitzar compres de material per al
taller de costura, el 13 de juliol
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INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL AL CENTRE OCUPACIONAL
Les principals activitats i intervencions que s’han fet
per part el equip tècnic durant el 2016 han estat les
següents:
S’ha elaborat el Programa General d’Activitats
2016 per al Centre Ocupacional (STO i SOI)
S’han mantingut tres reunions amb les famílies i/o
tutors legals d’usuaris (STO A, SOI i grup STO B), de
caire informatiu, sobre, el Programa d’Activitats
per a l’any 2016. Els dies 1, 2 i 4 de febrer,
respectivament
S’ha confeccionat la Memòria Anual d’Activitats
dels dos Serveis de Centre Ocupacional 2015
S’han avaluat els 51 usuaris de l’STO i els 14 del
SOI, mitjançant l’inventari ICAP
S’han mantingut entrevistes familiars de
seguiment per a la revisió dels Programes de
Suport Individual de 24 usuaris de l’STO, amb la
presència i implicació d’aquests, com a principals
protagonistes. En el cas del SOI s’han mantingut 5
entrevistes de seguiment del Programa de Suports
Individualitzat
Entrevistes d’ acollida per sol·licitud d’ingrés de les
famílies que ho van demandar i avaluació
individual de l’adequació dels Serveis de CO, amb
un total de 9 entrevistes
S’han mantingut reunions setmanals de
coordinació de tot l’equip tècnic de l’STO A, els
dimarts, SOI els dilluns i de l’STO B, els dijous
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S’ha actualitzat tota la informació mèdica
rellevant dels usuaris de l’STO i SOI el mes de juny,
amb motiu de l’estada de Colònies del STO i del
viatge d’estiu de SOI a través del document “Fitxa
Mèdica d’Urgència”
S’han realitzat totes les gestions burocràtiques
necessàries per a la realització de l’estada de
Colònies dels usuaris de l’STO “El Corriol”, durant la
setmana del 27 de juny a l’1 de juliol, a Viladoms de
Baix, a la localitat de Castellbell i el Vilar,
(Barcelona). De la mateixa manera per a l’estada
del SOI Sant Isidre els dies 14, 15 i 16 de Juny a la
localitat de Blanes
S’ha mantingut coordinació amb el SESM-DI,
presencialment en data 21/07/2016, i via correu
electrònic i telefònicament per al seguiment dels
casos que així ho han requerit al llarg de l’any
S’han realitzat les intervencions d’urgència
necessàries per presència de conflictivitat entre
els usuaris, crisis/incidències conductuals i
problemes de salut
La Directora Tècnica del Centre Ocupacional ha
participat en les reunions convocades pel Consell
Municipal de les Persones amb Discapacitat de
l’Ajuntament del Prat, en qualitat de representant
de La Fundació Rubricatus
S’han mantingut reunions amb diferents
Departaments i Seccions de la Fundació
Rubricatus per tal de tractar temes d’interès comú
S’ha realitzat la valoració d’habilitats i conductes
funcionals per al treball de 4 usuaris del SOI Sant

Isidre, en vistes a la seva possible futura adaptació
a l’entorn laboral (CET)
Entrevistes de seguiment amb les famílies
Establir mecanismes de col·laboració estreta amb
els Serveis Socials i de salut referencials i de zona
de la persona atesa
Seguiment i coordinació amb els professionals dels
Serveis Socials que gestionen les ajudes
establertes en el Programa Individual d’Atenció
(PIA), en relació a consultes relacionades amb
revisions de les ajudes derivades de la Llei
39/2006 de Promoció d’Autonomia Personal i
Atenció a les persones en situació a la dependència
Coordinació amb els serveis socials de zona
referents, en especial, per aquells casos que
presenten
indicadors
de
situació
de
risc/vulnerabilitat social per pal·liar o prevenir
situacions d’exclusió amb diferents suports
(atenció domiciliària, acompanyaments al centre,
etc.)
Assistència testimonial en situacions de revisió de
tutela/pàtria potestat de la persona amb
discapacitat
Coordinacions amb entitats tutelars per oferir
suport , informació i assessorament, en especial
d’aquelles persones que adquireixen la tutela de
l’entitat en l’any en curs
Es van fer consultes a organismes judicials
(fiscalia) en relació a casos que presenten
indicadors de risc social

Assessorament a les famílies sobre la
conveniència de revisar el grau de discapacitat
dels usuaris a efectes de possibles ajuts i suports
que la persona necessités acollir-se
Assessorament a les famílies en relació a la
sol·licitud d’ajudes socials complementaries,
atenent a les resolucions amb barem de
dependència de les revisions de grau del certificat
de discapacitat de l’any en curs
Assessorament i atenció relatiu a les prestacions i
pensions públiques (INSS, ICASS, etc.)
Suport i assessorament en les famílies que ho van
demanar, en el tràmit d’ajuts socials puntuals
(PUA)
Assessorar a les famílies i oferir el suport adient
en la tramitació de sol·licitud d’orientació
residencial de la persona atesa
Acompanyament a les famílies i oferir el suport
documental (informes socials, funcionals,
psicològics, administratius) relatius al traspàs a
serveis residencials en l’any 2016
Assessorar a les famílies i oferir el suport adient
en la tramitació de la sol·licitud de valoració i
orientació a serveis d’atenció diürna que l’equip va
determinar
Orientar i assessorar a les famílies que no
disposaven d’ una sentència de incapacitació del
familiar amb discapacitat, a iniciar el procés, i es
van elaborar els informes psico-socials adients en
aquells casos que ho van sol·licitar
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Orientar a les famílies que ho sol·licitaven, a
serveis amb assessorament legal sobre tutela i
serveis de pretutela
Orientar i derivar a serveis de respir
Es van gestionar serveis d’acompanyament de
DINCAT
Coordinació amb els professionals de la LlarResidència Hebre (ACAM) relatius a aspectes
d’atenció dels usuaris
Es van emetre les circulars informatives d’interès
per les famílies.
Coordinació amb l’Associació de Pares “El Corriol”
per abordar les col·laboracions relatives a
activitats de lleure, gestions administratives
Es va col·laborar amb l’equip tècnic en
l’organització de sortides dels usuaris del servei
Es va gestionar la reserva d’espais públics per les
activitats esportives dels usuaris del servei. Així
mateix, es va col·laborar amb l’equip tècnic en les
incidències estructurals i d’organització en relació
als equipaments on realitzen l’activitat
Coordinació amb els serveis de ONCE relatiu a ajuts
socials per a l’atenció de tres persones afiliades i
usuàries de l’STO. Es va tramitar la sol·licitud
d’adhesió en un conveni de col·laboració econòmica
Es van elaborar les avaluacions anuals en l’àmbit
sòcio-familiar de totes les persones usuàries del
servei
Es va col·laborar en l’elaboració d’un estudi de
necessitats residencials que va sol·licitar l’entitat a
petició de l’Associació de pares
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Es va col·laborar en l’aportació de dades per
presentar una sol·licitud de subvenció a Fundació
“la Caixa” pel projecte de “Envelliment actiu de les
persones amb discapacitat intel·lectual al Prat de
Llobregat”
Es va visitar el Centre Alois, centre d’atenció
diürna d’atenció a persones amb malaltia
d’Alzheimer, per valorar alternatives de suports
per a una persona amb discapacitat del servei amb
aquesta malaltia, el dia 3/10/2016
Es va assistir a les reunions informatives i de
valoració per a un nou sistema de gestió de
l’entitat, el dia 13/09/2016 i 11/10/2016,
respectivament. Amb una durada de 8 hores en
total
Es va visitar l’entitat Fundació Tallers el dia
02/11/2016
Es va prestar l’atenció directa a persones usuàries
del servei quan es va requerir per part de l’equip
tècnic o bé per respondre a les necessitats
d’atenció personal del servei
Es va donar suport a l’equip tècnic en aquelles
incidències socials que sorgeixen en l’atenció
directa de la persona
Es va coordinar amb la referent del projecte de
temps de lleure i oci inclusiu de l’entitat en relació a
propostes/ofertes de caire lúdic pels usuaris dels
serveis
Es varen gestionar els espais municipals per les
activitats esportives que es realitzen
Es va coordinar amb l’Associació de pares per les

estades de convivències dels serveis de CO en l’any
2016. Tanmateix es van gestionar els aspectes
pràctics relatius a les estades (assegurances,
menús, etc.)
Actualització de la base de dades i documentació
dels expedients, en especial a les altes i baixes de
l’any en curs
Oferta i planificació de tres activitats educatives
adreçades a les Escoles del Prat de Llobregat, dins
de l’agenda d’activitats i Serveis educatius de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat: Lectura d’un
Conte, Taller de Manualitats (pot decorat) i Taller
de Costura
Coordinació i organització dels grups d’usuaris per
a la participació en el Projecte Connecta Jove
Organització i planificació per a la participació a les
activitats culturals d’Apropa Cultura
Assistència a les diferents sessions informatives
de les plataformes d’estimulació cognitiva
computeritzada NeuronUP i Neuro Personal
Trainer amb l’objectiu d’explorar la seva
implantació futura al centre
Recerca d’informació i valoració de la idoneïtat del
centre, mitjançant l’administració de qüestionaris
a tot l’equip (“Engagement” Escala de vinculació
positiva amb el treball), per a participar en el
Projecte Plena Inclusió ‘Transformación hacia la
calidad de vida’ amb l’atenció centrada en la
persona com a eix vertebrador
Coordinació amb USAP de La Fundació
Rubricatus per a la col·laboració en l’adaptació de
les tasques prelaborals d’una usuària del SOI
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SERVEIS COMUNS

SERVEI DE MENJADOR
L’objectiu general del Servei de Menjador és el d’oferir
un espai de temps i físic harmònic, en el qual els usuaris
puguin sentir-se el més còmodes possible, seguint les
normes generals de convivència del Servei, alhora que
es pretén millorar o mantenir tots aquells hàbits bàsics
que tenen a veure amb l’activitat de dinar, com ara,
higiene personal i postural, utilització correcta dels
estris, ritme d’ingesta, normes bàsiques de
comportament en grup, etc. En aquest sentit, els
monitors del servei de menjador, compten amb el suport
tècnic i l’assessorament que s’escaigui, per part de la
psicòloga i Directora Tècnica del Centre Ocupacional.
L’horari del Servei de Menjador ha estat durant l’any, de
13:00 a 14:30 hores, i seguint el calendari laboral de la
resta de Serveis de La Fundació Rubricatus.

segons el Protocol per a l’Administració de Medicaments
en vigor als Serveis de Centre Ocupacional.
Després de les obres de remodelació de la cuina del
Centre, des del dia 7 d’abril de 2015 es preparen els
menús de manera interna, a càrrec de la Secció
d’Hostaleria del Centre Especial de Treball de La Fundació
Rubricatus. Ha estat tot un èxit l’acollida per part dels
usuaris del Servei de Menjador, que expressen la seva
satisfacció amb la qualitat i bona elaboració dels menús.
El preu del Servei ha estat de 6,12€/dia, fent-lo servir
una mitja anual de 29 usuaris de l’STO “El Corriol”. Per
part del SOI una mitja anual de 9 usuaris del SOI Sant
Isidre. Un total de una mitja anual de 38 usuaris al
servei de menjador durant 2016.

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
El temps que resta lliure, una vegada finalitzat el dinar,
s’aprofita per a la realització de la higiene bucal, etc. I
l’equip de monitors de menjador promou, tot respectant
les preferències dels usuaris, activitats en petits grups,
com ara, sentir música, jocs de taula, sortir al jardí o
simplement descansar a la mateixa sala del menjador.
Els monitors de menjador supervisen els menús, en
aquells casos que sigui necessari, per dietes
hipocalòriques, per a diabètics, baixes en colesterol, etc.
Així mateix, administren la medicació prescrita pel
facultatiu corresponent, en aquells casos que calgui,
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Servei de transport adaptat en modalitat fixa, el
finançament del qual és a través del Consell Comarcal
del Baix Llobregat i l’Ajuntament de El Prat de Llobregat.
Durant l'any l'empresa que ha prestat aquest servei ha
estat, UTE, formada per les empreses AUTOCARES DEL
NOROESTE, S.A. i EMPRESA AUTOCARES CER, S.A. Una
mitja de tres usuaris de l‘STO 2 “El Corriol” han fet ús
regular d’aquest servei durant l’any per realitzar els
trasllats dels seus domicilis al nostre centre i per tornar
a casa al final de la jornada.

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
La finalitat del Servei és la rehabilitació i recuperació
funcional d’aquells usuaris amb afectació física que
poden beneficiar-se de tractaments de fisioteràpia,
segons indicació del facultatiu corresponent. La
metodologia es fonamenta en l’avaluació i l’establiment
d’un pla de tractament individual on s’exposen els
objectius plantejats específicament per a cada usuari.
Per altre banda, enguany s’han dut a terme dos
activitats grupals des de fisioteràpia amb els usuaris del
grup del STOB que no realitzen l’activitat de gimnàstica.
Són la Psicomotricitat i els Jocs Motrius, que ocupen una
hora setmanal cada una i de les quals es beneficien 20
usuaris en total.
L’objectiu general de les activitats és mantenir actius
els usuaris, crear una interrelació entre ells i assolir uns
hàbits de vida saludables, proporcionant activitats
motrius que afavoreixin l’activitat física i els beneficis
produïts per aquesta.

Programa de Salut i Prevenció
La fisioterapeuta ha dedicat un espai de temps
trimestral per a l’execució del Programa de Salut i
Prevenció. La finalitat d’aquest programa és la detecció
de possibles problemes de salut i/o factors de risc en els
usuaris de Centre Ocupacional (STO i SOI) relacionats
amb: control de vacunacions i control de pes i tensió
arterial.

La Metodologia emprada ha estat, com l’any anterior, la
següent:
Recollida sistemàtica d’informació, a través dels
expedients que contenen la informació mèdica
dels usuaris i de contactes telefònics o personals
amb els familiars
Recollida i registre de dades directament amb
l’usuari: pes i tensió arterial
Anàlisi de les dades obtingudes tenint en compte
l’edat i talla de l’usuari
Informar i aconsellar als monitors de referència i/o
la família en aquells casos que s’escaigui
Avaluació del programa de salut i prevenció: Míriam
Siñol, ha estat l’encarregada d’aquest programa durant
l’any 2016, portant a terme les següents accions:
A. S’ha realitzat el control de pes de tots els
usuaris, anotant les dades al registre creat a tal
efecte
B. S’ha realitzat el control de la tensió arterial a
tots els usuaris del servei de fisioteràpia,
registrant les dades obtingudes
Les dades s’han pres i registrat als mesos de gener,
juny i setembre de 2016
S’ha fet un anàlisi de l’evolució d’aquestes dues
variables i s’ha informat a l'educador de referència dels
casos en que alguna d'aquestes variables es trobava en
un rang fora de la normalitat, perquè informés a la
família o s'establís alguna pauta alimentària.
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CONSELL DE PARTICIPACIÓ
Per l’acompliment de l’actual legislació vigent, l’any
2011 es va impulsar la creació del Consell de Participació
de Centre dels Serveis de Centre Ocupacional (STO i SOI)
de La Fundació Rubricatus, quines funcions són:
Informar anualment sobre la programació general
de les activitats del servei
Rebre informació periòdica de la marxa general del
servei
Elaborar i aprovar el projecte de reglament de
règim interior del servei i les seves modificacions
Informar sobre la memòria anual, que ha de
contenir l’avaluació de resultats terapèutics,
socials i econòmics, de caràcter públic, del servei
Fer propostes de millora del servei
Fer públics els resultats de la participació
La composició del Consell de Participació, que és
reelegeix per votació cada 4 anys, en l’any 2016 ha
estat el següent:
Presidenta
MªJosé Santiago, Directora Tècnica del Centre
Ocupacional
Secretària
Cristina Gargallo, Treballadora Social del Centre
Ocupacional
Vocals
Jordi García, Gerent de La Fundació Rubricatus,
com a representant d'Entitat titular
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Salvador Coll, designat pel Departament de
Treball, Afers Socials i Família, com a representant
de l'Entitat finançadora majoritària
Ramón Roca, designat per l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, com a representant de l'Administració
Local
Rubén Álvarez, monitor ocupacional STO i Cristina
Gargallo, Treballadora Social del Centre
Ocupacional, designats per la Presidenta del
Consell, com a representants dels treballadors
Valeria Peña i Alba Antón, del Servei Ocupacional
d’Inserció St. Isidre, i Susana Cáceres i Juan
Castellano, del Servei de Teràpia Ocupacional,
escollits entre i per les persones usuàries dels
serveis de Centre Ocupacional, com a
representants de les persones usuàries
L’Associació de Pares de “El Corriol” designa a la
seva Presidenta, Sra. Begoña Marco, com a vocal
representant del sector famílies del Consell de
Participació de Centre
Es va celebrar una reunió ordinària en data 1 de
desembre de 2016, en la que van assistir els membres
del consell descrits llevat del Sr. Salvador Coll, vocal
representant del Departament de Benestar Social i
Família, i Sr. Ramón Roca, vocal representant de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i Sra. Valeria Peña,
vocal representant dels usuaris, que van excusar la
seva absència.

04 | PLA D’ACTUACIÓ 2017
El pla d’actuació previst per l’any 2017 per als diferents
centres i/o serveis de La Fundació Rubricatus, té com a
finalitat principal la millora de la qualitat de vida dels
treballadors i de les persones ateses a la Fundació,
mitjançant les actuacions de millora adients per
aquesta finalitat.

Durant el 2017 principalment ens focalitzarem en
temes externs, com la generació de xarxes i espais de
cooperació, comunicació externa o accions de
sensibilització, en definir una estratègia de creixement
per millorar la sostenibilitat econòmica, i l’ús intensiu de
la tecnologia.

Durant l’any 2015 es va treballar en la definició d’un Pla
Estratègic 2016-2018. Es van definir les següents línies
estratègiques d’actuació:

Durant el 2018 ens centrarem en mesurar l’impacte de
les accions fetes durant l’any 2016 i 2017, en el tema
mediambiental i en la defensa del drets de les persones
amb discapacitat.

1. Un model de gestió propi basat en l’excel·lència,
l’eficiència, la qualitat i la innovació
2. Un equip d’alt rendiment compromès amb la
missió i enfocat a assolir resultats d’impacte social
3. La credibilitat reconeguda pels grups d’interès
4. La generació de xarxes i espais de cooperació
amb altres agents del territori
5. La sostenibilitat econòmica i mediambiental
6. La conducta ètica i transparent
7. La defensa dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual
Durant el 2016 ens hem focalitzat en temes interns,
com la creació d’un model de gestió propi, consolidar un
equip d’alt rendiment, i cercar la sostenibilitat
econòmica.

A continuació es relacionen els plans d’actuació
relacionats amb les línies estratègiques definides que es
posaran en marxa durant aquest 2017, que s’afegiran
als plans ja iniciats al 2016:
1. Un model de gestió propi basat en l’excel·lència,
l’eficiència, la qualitat i la innovació
1.5. Ús intensiu de la tecnologia
3. La credibilitat reconeguda pels grups d’interès
3.1. Reforçar recolzament de l’Ajuntament del
Prat
3.5. Accions de sensibilització social
4. La generació de xarxes i espais de cooperació
amb altres agents del territori
4.1. Aliances estratègiques amb empreses i
entitats
4.2. Ampliar cobertura de les necessitats vitals

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus

65

5. La sostenibilitat econòmica i mediambiental
5.1. Estratègies de creixement
5.3. Regeneració de la cartera de seccions
5.4. Diversificació de les fonts de finançament

EVOLUCIÓ DE LES VENDES PER SECCIONS
600.000 €
500.000 €
400.000 €

6. La conducta ètica i transparent
6.2. Pla de comunicació externa

300.000 €
200.000 €

Finalment, afegir que durant el 2017 continuarem
impulsant la creació d’un ecosistema que promogui
l’envelliment actiu dels treballadors del CET Tesiprat,
usuaris del Centre Ocupacional i els seus familiars i
entorn relacional, a través de posar en marxa solucions
innovadores i integrals cocreades a partir d’un treball en
xarxa, cooperatiu, col·laboratiu i participatiu amb altres
entitats i agents en el territori del Prat de Llobregat.

100.000 €
0€

2015

2016

DISTRIBUCIÓ DE LES VENDES PER SECCIONS
EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER ACTIVITAT
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Vendes i prestacions de serveis
Subvencions oficials a les activitats
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2016

15%

14%
S. Jardineria

S. Càtering

S. Hostaleria

S. Neteja de parcs

S. Manipulació

S. Postals

Menús diaris

Àpats socials a la gent gran

PERSONES AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT
ATESES (TREBALLADORS + USUARIS)
160
156

148

2014

2015

2016

MESURES PREVISTES PEL CENTRE OCUPACIONAL
Al llarg del 2017 es pretenen desenvolupar les següents
activitats i projectes:
Passació a tots els usuaris de CO l’Escala ABS-RC:2
2a col·laboració del CO en les activitats que es
dirigeixen a la comunitat educativa del Prat,
oferint de nou tres activitats per al curs 2016/17
(Agenda Activitats Educatives, Ajuntament del
Prat de Llobregat)
Tallers monogràfics “Les pèrdues, la mort i el dol” i
“Gestió emocional” on es treballaran tots aquells
aspectes de caire afectiu i psicològic que tenen a
veure amb l’elaboració de la pèrdua i la gestió de
les emocions
Participació en el Projecte Connecta Jove, serà el
4t any consecutiu. Participaran 19 usuaris del CO
Projecte de Transformació dels Serveis – Plena

Inclusión: Projecte de Transformació cap a la
Qualitat de Vida, inclòs en el Pla Estratègic de
Plena Inclusión (organització que representa en
Espanya a les persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament) que està
orientat a transformar les entitats i els seus
serveis de suport envers una excel·lència centrada
en la persona
Creació d’una Sala multisensorial o Espai
Snoezelen i formació de tot el personal tècnic del
CO. A través de la subvenció rebuda de l’Obra Social
de “la Caixa” al projecte presentat per La Fundació
Rubricatus: “L’envelliment actiu de les persones
amb discapacitat al Prat de Llobregat” es podrà
condicionar l’antiga “Sala de Relaxació” del CO en
un espai multisensorial per a treballar amb els
usuaris del Centre
Millorar l’atenció i activitats planificades en el grup
d’“Envelliment Actiu”: a través de la formació rebuda
pels monitors per part de psicòlegs especialitzats
d’AFA El Baix Llobregat (Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer) introduint les activitats
d’Història de Vida i Taller d’orientació, etc.
Networking Interserveis La Fundació Rubricatus:
Amb l’objectiu d’establir vincles entre els diferents
serveis de l’entitat, i en la línia establerta al Pla
Estratègic 2016-2018, des del CO treballarem per
tal de construir xarxes que ens permetin enriquir
la nostra feina mitjançant l’intercanvi de
coneixements i recursos de forma bilateral.
Iniciarem el procés proposant la creació d’espais de
reunió trimestrals entre els diferents tècnics i la
planificació de visites dels nostres usuaris al
context real d’altres serveis
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05 | TANCAMENT 2016
Ingressos per prestacions de serveis

1.449.441,05 €

Subvencions oficials a les activitats

1.332.851,65 €

Subvencions oficials de capital traspassades rta. exercici

66.752,23 €

Altres ingressos per a activitats

46.038,58 €

Donacions i subvencions privades

30.722,93 €

TOTAL INGRESSOS

2.925.806,44 €

Sous i salaris

- 2.101.168,46 €

Seguretat Social a càrrec de l’entitat
Altres despeses socials
Compres i variació d’existències de matèries primeres

- 266.524,35 €
- 9.696,49 €
- 246.931,83 €

Subministraments

- 44.745,26 €

Serveis de professionals independents

- 44.251,64 €

Altres serveis

- 21.544,32 €

Reparacions i conservació

- 32.371,04 €

Despeses del Centre Ocupacional

- 13.758,63 €

Primes d’assegurances

- 10.186,36 €

Altres tributs

- 7.665,90 €

Arrendaments i cànons

- 5.312,74 €

Transports

- 4.363,97 €

Publicitat i relacions públiques

- 2.184,07 €

Amortització de l’immobilitzat matrial

- 116.114,14 €

Amortització de l’immobilitzat intangible

- 1.177,60 €

Serveis bancaris i similars

- 5.718,90 €

Interessos i finançament

- 5.996,29 €

TOTAL DESPESES
RESULTAT

- 2.939.711,99 €
- 13.905,55 €
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C. Girona, 10-12
(08820) El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 46 29
lafundacio@rubricatus.org
www.rubricatus.org
La Fundació Rubricatus
@FRubricatus
La Fundació Rubricatus

Col·labora amb La Fundació Rubricatus
Fes-te’n amic, soci o voluntari!
Truca’ns al 93 478 46 29 o visita
el web www.rubriactus.org
Gràcies a la teva col·laboració la nostra tasca és possible.

