01 | SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
Un any més, em plau presentar-vos la memòria d’activitats
de La Fundació Rubricatus que, com sabeu, recull les
principals activitats i accions que s’han dut a terme des de la
nostra entitat durant l’any 2018, així com un resum dels
projectes més destacats que posarem en marxa l’any 2019.
Des de La Fundació Rubricatus som fidels a la nostra
missió i assumim el repte d’aportar a la societat projectes i
serveis que ens han consolidat com a referents en l’àmbit de
la integració social de les persones amb discapacitat
intel·lectual del Prat de Llobregat. Durant el 2018 hem
diversificat els nostres serveis amb un pla de polivalència
entre els treballadors del Centre Especial de Treball i, per altra
banda també hem posat en marxa nous projectes per millorar
el dia a dia de les persones que formen part de la nostra
entitat, així com invertint en millorar les instal·lacions de
l’edifici.

Aquesta memòria esdevé, doncs, el resultat de la implicació
de totes les persones de La Fundació Rubricatus, que han
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, voluntaris o
col·laboradors. 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.

Aquest 2018 també hem obtingut un nou premi amb molta
il·lusió: el Premi Ribera Solidària de mitjà comarcal El Llobregat,
en reconeixement a la trajectòria de Rubricatus durant els
més de 20 anys de feina. Aquest guardó ens anima a
continuar amb el nostre projecte social sabent que el nostre
entorn reconeix l’esforç i dedicació de totes i tots els que
formem part de la Fundació.

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 treballadoreso usuàries, formen part
del nostre projecte.

MISSIÓ
La Fundació Rubricatus és 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.

VISIÓ
La Fundació Rubricatus vol 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.
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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.
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.
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.

PATRONAT

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Actualment el Patronat de l’entitat el conformen:

El Comitè de Direcció de La Fundació Rubricatus està
integrat pels patrons que ostentin el càrrec de president,
vicepresident, tresorer, secretari del patronat i pel gerent o el
director general.

Presidenta

Margarita García Domínguez

Vicepresident

Vicente Lluch Beltrán

Tresorer

Juan Pedro Pérez Castro

Secretari

Joaquín Bartolomé Capdevila

Margarita García Domínguez, presidenta

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

Vicente Lluch Beltrán, vicepresident

Actualment el Comitè de Direcció està constituït per:

Juan Pedro Pérez Castro, tresorer
Joaquim Bartolomé Capdevila, secretari
Jordi García Castillo, gerent
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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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.
Les principals funcions que es desenvolupen 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.

Principals accions de voluntariat
La majoria d’accions de voluntariat iniciades el 2017 continuen
vigents gràcies a la demanda dels treballadors i usuaris que
se’n beneficien, a part de la predisposició per seguir de les
pròpies persones que en dirigeixen les activitats. Les
principals accions que s’han continuat duent a terme durant
el 2018 han estat: Taller de Conversa en Català, en
col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística
del Prat; el Taller de Punt de Creu i, el Voluntariat en el Projecte
Antenes, on treballadors amb discapacitat intel·lectual de
l’entitat realitzen acompanyament a persones majors de la
ciutat.
Com a novetat del 2018 també volem destacar una nova acció
de voluntariat que s’ha posat en marxa: el Taller de ioga. Durant

una tarda a la setmana es realitza l’activitat adreçada a les
persones usuàries del Centre Ocupacional. Les sessions estan
dividides en dos grups i la participació per part dels usuaris és
voluntària. En total hi han participat més de 40 persones.

Per altra banda, també s’ha dut a terme un voluntariat amb
ESADE Alumni per tal per definir el Pla Estratègic de la
Fundació pels anys 2020-2022. Està previst que aquest
voluntariat s’allargui durant el 2019, on s’acabaran de definir
les línies del Pla.
Aquest 2018 també cal remarcar la col·laboració de 2 voluntaris
del programa #DeliveringSmiles d’Amazon que van participar
a l’activitat de Bannerbags que els usuaris del Centre Ocupacional
van dur a terme durant la Fira Avícola del Prat de Llobregat.
Durant el 2018 també volem fer menció a les accions de
manteniment informàtic per part d’un voluntari i les tasques
de suport per part d’una altra persona voluntària a l’espai dels
Horts Lúdics Municipals que gestionem des de la Fundació.
Crides de voluntaris de La Fundació Rubricatus
Com cada any s’han realitzat diverses crides internes de
voluntaris entre els treballadors i usuaris de Rubricatus per
cobrir les necessitats en activitats on ha participat la
Fundació. Els esdeveniments on hi ha hagut una participació
més alta han estat el Gran Recapte d’Aliments, la Fira
Avícola/Mostra d’Entitats del Prat i el Concert Solidari.
Agraïments
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 les diferents
activitats que hem dut a terme durant el 2018.
A totes elles: MOLTES GRÀCIES!
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03 | ACTIVITATS
“España Directo” descobreix la Sala Multisensorial
El mes de gener el programa de TVE “España Directo” va
visitar La Fundació Rubricatus. Aquesta vegada va poder
descobrir tots els secrets de la nova Sala Multisensorial del
Centre Ocupacional. La sala és un espai que serveix per
estimular els diferents sentits dels seus usuaris: vista, oïda,
tacte..., a través d’elements com el llit d’aigua, la llum, una
columna d’aigua i llum, un disc d’oli o la música, entre d’altre
elements.

Des de Rubricatus volem agrair a la cooperativa dels “25
CRACKS” la voluntat de col·laborar amb el projecte social de la
nostra entitat. Gràcies a la vostra aportació podrem seguir
endavant amb el nostre projecte social per a persones amb
discapacitat intel·lectual al Prat de Llobregat.
MOLTES GRÀCIES, CRAKCS!

Durant la visita en Rubén Álvarez, monitor del Centre
Ocupacional, va poder explicar a la periodista Ana Hernández
els diferents exercicis i activitats que s’hi duen a terme per tal
de treballar amb els usuaris.

La Fundació Rubricatus guanya el Premi El Llobregat

Els “25 CRACKS” col·laboren amb Rubricatus
El 2018 un grup de 25 alumnes de 5è de primària de l’Escola
Bernat Metge del Prat van crear la primera cooperativa
escolar de la ciutat. El projecte, anomenat “25 CRACKS”,
permetia apropar el món de l’economia social i solidària i els
principis del cooperativisme a l’escola.
El projecte, que durava tot el curs escolar, constava de
diverses fases: la constitució i legalització de la cooperativa, el
dissent dels elements gràfics, l’elecció del producte a elaborar,
la seva venda i, finalment, la destinació d’una part dels
beneficis a projectes socials de la ciutat. Els alumnes van
escollir per votació col·laborar amb un projecte social del
municipi i donar part dels beneficis de la venda dels
productes. En aquest cas, el projecte seleccionat va ser el de
La Fundació Rubricatus.
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El mes de maig, La Fundació Rubricatus va ser guardonada
amb el Premi Ribera Solidària en els IV Premis del diari
comarcal El Llobregat. L’entitat va ser reconeguda per la seva
trajectòria de més de 20 anys i la tasca educativa i solidària en
favor de les persones amb discapacitat intel·lectual al Prat de
Llobregat.
L’entrega de premis, que es va celebrar a l’auditori de l’Espai
Maragall de Gavà, també va premiar als pratencs Laura
Ferrés, directora de cinema, i al Centre de Recuperació
d’Animals Marins (CRAM).

Campions de Catalunya de Futbol Sala

Acte de cloenda del Programa “UNO A UNO”

El 5 de maig l’equip de futbol de La Fundació Rubricatus va
guanyar el XXXIV Campionat de Catalunya de Futbol Sala,
organitzat per Special Olympics Catalunya i la Federació
Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL) a la
població de Malgrat de Mar.

El 13 de juliol va tenir lloc l’acte de cloenda del Programa
“UNO A UNO”. El Projecte, cofinançat per la Fundación ONCE
i el Fons Social Europeu, ha servit perquè l’entitat hagi
format a 9 joves menors de 30 anys amb discapacitat
intel·lectual i en situació d’atur.

El campionat, celebrat paral·lelament al Campionat de
Catalunya de Tennis va reunir més de 500 esportistes amb
discapacitat intel·lectual de tot Catalunya i Andorra.

Durant els 3 mesos que ha durat el programa de formació els
alumnes que n’han format part han impartit un total de 160
hores de formació i 102 hores de pràctiques en un lloc de
treball real, repartits entre l’obrador de Càtering ÉsBo, el
bar-restaurant del SAGNIER i la cuina interna de La Fundació
Rubricatus.

Enhorabona, CAMPIONS!

Cal destacar que abans de finalitzar aquest programa ja es va
dur a terme la contractació d’un dels alumnes i està previst
que a partir de setembre es proposin dos contractes més a
jornada parcial.

IV Jornada Esportiva de La Fundació Rubricatus
El 15 de juny La Fundació Rubricatus va celebrar la seva 4a
Jornada Esportiva, un esdeveniment on participen cada any
les més de 200 persones, entre treballadors i usuaris, que
formen part de l’entitat. La Jornada es va dur a terme a les
pistes d’atletisme del Centre Esportiu Municipal del Sagnier.
Enguany a la Jornada, que va formar part de les activitats de
la Setmana de les Persones amb Discapacitat del Prat, s’hi
van sumar altres entitats del Prat dedicades a la diversitat
funcional. Aquestes van aportar material i voluntaris per dur
a terme algunes proves: un circuit d’obstacles per a cadires de
rodes, un circuit de bicicletes adaptades, una roda de
percussió i una classe de ball. Per últim, per finalitzar la
jornada va tenir lloc un dinar de germanor que van preparar
els treballadors i treballadores del Restaurant SAGNIER.

Rubricatus participa en el Sant Pollín 2018
Per segon any consecutiu Rubricatus ha col·laborat amb la
festa del Sant Pollín. Aquesta festa, que enguany celebra la
10a edició, està dedicada a tota la població del Prat i en el seu
paper integrador i cohesionador de la societat procura
sempre donar veu a una de les entitats locals.
La Fundació Rubricatus ha participat activament
realitzant el pregó inicial – a càrrec dels companys/es del
SAGNIER - abans del tast de tapes locals de dijous a la nit,
col·laborant activament en les Olimpíades Santpollineres de
dissabte com a jutges i participants o venent samarretes i
“pañuelicos” durant els dies previs.
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La Fundació Rubricatus, Empresa Emocionalment Saludable

La Cooperativa COOUFAR estrena pis

La Fundació Rubricatus va obtenir el segell d’Empresa
Emocionalment Saludable, que l’acredita com una entitat que
procura per millorar la salut emocional de tots els seus
treballadors i usuaris. El certificat, expedit per la Fundación
Salud y Persona, a més de reconèixer la tasca social que es
duu a terme des de la Fundació també ofereix un nou servei
d’atenció telefònica en l’àmbit psicoemocional on
treballadors, usuaris i familiars de l’entitat podran accedir-hi
de manera gratuïta i sense límit de temps. El servei,
completament gratuït, de caràcter anònim i confidencial
compta amb el suport de psicòlegs metges i treballadors
socials que atendran les peticions de totes aquelles persones
de la Fundació que ho necessitin.

La Cooperativa d’Usuaris, Familiars i Amics de Rubricatus ha
llogat el seu primer pis per a persones amb discapacitat al
Prat de Llobregat. Des de fa una setmana, dos treballadors de
Tesiprat Serveis, el CET de La Fundació Rubricatus, viuen
en el pis de la Cooperativa, que té un preu social i amb un
contracte d’una durada de 5 anys.
El principal objectiu de COOUFAR és garantir un habitatge
social al Prat per a persones amb discapacitat, ajudant a
desenvolupar la seva autonomia personal mentre es realitza
un acompanyament dels llogaters. La Cooperativa assessorarà i
facilitarà les gestions diàries relacionades amb el pis mentre
donarà suport emocional als seus llogaters.
Aquest pis suposa una prova pilot per a COOUFAR, que
espera que a mig termini puguin estendre el seu projecte a
altres pisos de la ciutat.
Cal remarcar que PRAT ESPAIS ha col·laborat amb la
Cooperativa realitzant la gestió de la contractació.
Si voleu més informació de COOUFAR o col·laborar amb el seu
projecte visiteu el web: www.cooufar.org.

Acord de col·laboració amb la Fundació Espigoladors
El 5 de novembre La Fundació Rubricatus ha signat un
acord de col·laboració amb la Fundació Espigoladors.
Mitjançant aquesta signatura, les dues entitats pratenques es
van comprometre a col·laborar i cooperar per tal de millorar la
qualitat de vida de la ciutadania i reduir el malbaratament
alimentari, realitzant accions que promoguin una alimentació
saba i saludable a persones en situació vulnerable.
Per altra banda, aquest acord permet que els usuaris del
Centre Ocupacional de Rubricatus segueixin col·laborant
periòdicament en les espigolades que organitza Espigoladors
per tal de recuperar fruites i verdures que no es recullen i que
s’acaben fent malbé. Aquesta tasca també permet potenciar
les competències i les capacitats personals i socials dels
usuaris de La Fundació Rubricatus.
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Nou servei d’Apropa Lectura
La Fundació Rubricatus i la Biblioteca Municipal Antonio
Martín han posat en marxa el projecte Apropa Lectura, un
servei de préstec gratuït a domicili amb els objectius d’oferir
oci alternatiu i d’acostar la lectura a tota la ciutadania del Prat
de Llobregat amb problemes de mobilitat temporal o permanent

(malalts crònics, persones en període de convalescència,
persones amb discapacitats físiques o visuals, gent gran...). El
servei, que ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona i de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, també es prestarà a
centres de dia i residències de la ciutat.

Rubricatus rep la Placa Rotaria 2018

El servei de préstec inclou novel·les, biografies, revistes,
pel·lícules, CD’s, etc. Es podran demanar fins a 30 documents
en préstec dins del catàleg de la Biblioteca i durant 30 dies
prorrogables. Els treballadors de la secció de Serveis Postals
seran els encarregats de recollir els materials a la Biblioteca
Antonio Martín, dur-los fins a casa dels usuaris del servei i
viceversa, sense cap cost per a l’usuari.
El 14 de desembre es va celebrar el sopar de Nadal del Club
Rotary del Prat de Llobregat. Durant el sopar, on hi van
assistir més d’un centenar de persones, representants de les
autoritats locals, entitats i amics del Rotary Club es va fer
entrega de la Placa Rotària 2018 a La Fundació Rubricatus.
Aquest guardó va ser atorgat a l’entitat en reconeixement a la
tasca d’inclusió social de les persones amb discapacitat que es
duu a terme a la ciutat des de fa més de 20 anys.

IV Concert Solidari amb The Blue Majer’s
El Planeta Prat visita La Fundació Rubricatus
El dilluns 3 de desembre es va commemorar el Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat. Per tal de donar veu a
aquest col·lectiu i descobrir tots els projectes que s’hi duen a
terme, el magazin matinal “Planeta Prat” del Prat Ràdio es va
dur a terme des de La Fundació Rubricatus.
Durant les més de 4 hores en directe treballadors, usuaris,
patrons i col·laboradors de l’entitat pratenca van passar pels
micròfons per explicar de primera mà tots els projectes que
s’hi duen a terme i quin és el futur de l’entitat de cara el 2019.

El 15 de desembre i dins el programa de la 45a Fira Avícola del
Prat de Llobregat, La Fundació Rubricatus va celebrar el
seu quart concert solidari amb The Blue Majer’s, un grup de
rock&roll pratenc que compta amb una llarga trajectòria dins
el panorama musical.
El concert, que va tenir lloc a la sala gran de La Capsa, va
comptar amb l’assistència de gairebé 200 persones que van
gaudir dels grans clàssics espanyols del rock&roll que el sextet
del Prat va interpretar durant les gairebé dues hores de concert.
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04 | SERVEIS EMPRESARIALS
SERVEIS CENTRALS
Els Serveis Centrals de La Fundació Rubricatus estan formats
pels següents departaments:
Gerència
És l’òrgan directiu de La Fundació Rubricatus i 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.
Departament d’Administració
Té com a funcions principals 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.
Departament de Comptabilitat i Control de Gestió
És l’òrgan encarregat de la comptabilitat general de l’entitat.
Entre d’altres funcions encomanades s’executen: impostos,
tresoreria, preparació de documentació per auditories, relació
amb els assessors externs, etc.
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. Les seves funcions principals són: contractació,
política salarial, subencions o relacions amb la gestoria laboral.
Departament de Recursos Humans
És l’encarregat d’alinear les polítiques de recursos humans amb
l’estratègia fixada per la direcció per tal de millorar la
productivitat i la fidelitat de les persones contractdes.
Departament de Comunicació
Té la responsabilitat de realitzar la comunicació interna i externa
de l’activitat de l’entitat, a través dels mitjans de comunicació,
les xarxes socials o en esdeveniments del sector. També
elabora els materials sol·licitats pel departament comercial.
Departament Comercial
És el punt de contacte del CET Tesiprat Serveis per als
assumptes relacionats amb els encàrrecs, logística i preus.
Aquest departament assegura el bon funcionament de les
operacions comercials, contribuint directament amb la
satisfacció dels clients.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) TESIPRAT
SERVEIS
Tesiprat Serveis és el Centre Especial de Treball (CET) de
La Fundació Rubricatus. 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.
Tesiprat Serveis 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.
Avui, el CET Tesiprat Serveis és una empresa social que
proporciona feina a 138 persones, 103 d’elles amb discapacitat.
La il·lusió, implicació i compromís professional de tota la
plantilla són la garantia més important per als clients i
col·laboradors.

Principis
Creiem en els valors de treball real. Són una eina per al
desenvolupament personal i la integració sociolaboral.
Apostem pels serveis externs i en contacte amb el públic.
Afavoreixen la integració social efectiva de les persones
amb discapacitat.
Mantenim el nostre compromís amb les persones. Formen
part de la nostra missió.
Ens orientem al mercat. És una font d'oportunitats per
crear i mantenir llocs de treball per a persones amb
discapacitat.
Advoquem per la transparència en la gestió i per
l’aplicació dels excedents econòmics. Tots els nostres
comptes són auditats anualment i els excedents
obtinguts es reinverteixen en la mateixa entitat.
Confiem en la diversificació de les nostres activitats.
Genera alternatives per als diferents perfils personals
dels nostres treballadors i treballadores.
El CET Tesiprat Serveis el conformen els següents serveis:
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13

Serveis de Manipulació i Condicionament

Serveis Postals

La secció de Serveis de Manipulació i Condicionament de
Tesiprat Serveis, ofereix assessorament industrial a les
empreses i la possibilitat d’externalitzar una part dels
processos productius que exigeixen una dedicació intensiva
de mà d’obra. Actua sota les premisses d’una alta qualitat
productiva, una provada i total eficàcia en l’entrega de les
comandes planificades, i una gran eficiència productiva que
assegura, a més d’uns resultats satisfactoris, l’optimització de
la capacitat productiva dels nostres clients.

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.

El passat 2017 es va posar en marxa un nou servei de
manteniment i reparació de contenidors municipals.
Durant el 2018 la secció va reparar i tornar a posar en
circulació un total de 846 contenidors.
Per altra banda, s’ha posat en marxa un pla de polivalència
intern amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats laborals als
treballadors/es de la secció en altres serveis del CET Tesiprat
Serveis amb un major creixement. En total hi van participar
un total de 10 treballadors de la secció.
Aquest 2018 també s’ha desenvolupat una nova línia de
producte propi basada en l’economia circular vinculada amb
la gestió dels residus. Dins aquesta línia s’han creat nous
models dels Headphones Second Life, millorant-los i
adaptant-los a les múltiples necessitats dels clients.

Els Serveis Postals de Tesiprat Serveis compten amb un
equip humà professional, format i estable, amb 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.
Aquest any 2018 s'han generat noves oportunitats a la
secció de Serveis Postals que han tingut com a resultat el
creixement de la cartera de clients en un 47%. També s’ha
dut a terme la contractació d'un Mestre de Taller per a
l'organització i execució d'aquests serveis. L'increment de
facturació ha suposat un 14% en comparació amb l'any
anterior.
Durant el 2018 la secció ha desenvolupat 5 noves línies de
treball pels seus clients:
1. Nous serveis de backoffice per a clients.
2. Servei de billing i gestió integral de les comunicacions.
Activitat diària d’impressió de factures i comunicacions
externes.
Creació d’una FTP externa per descarregar factures.
Recollida setmanal de cartes a les seves oficines.
Control d’estoc de materials del client per realitzar una activitat.
Processos de mecanització i manipulats.
Activitat de dipòsit d’operador postal per a la distribució.
3. Preparació d’espais per a exposicions en escoles i
centres cívics, coordinat conjuntament amb el Departament
de Consum de l’Ajuntament del Prat.
Recollida dels materials d’exposició a l’Ajuntament.
Col·locació dels materials d’exposició a l’espai indicat
seguint les instruccions detallades.
Desmuntatge del material d’exposició i devolució.
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4. Àpats a Domicili per a Gent Gran al Prat.
Durant aquest 2018 s’han repartit entre 36 i 40 àpats cada
dia, el que suposa un total de 13.400 menús anuals.
Cal destacar que gràcies a aquest servei s’han creat nous
projectes enfocats a millorar la vida de les persones majors,
com l’Apropa Lectura o el voluntariat d’acompanyament.
5. Nou Servei d’Apropa Lectura.
La Fundació Rubricatus i la Biblioteca Municipal Antonio
Martín han posat en marxa el projecte Apropa Lectura, un
servei de préstec gratuït a domicili amb els objectius d’oferir
oci alternatiu i d’acostar la lectura a tota la ciutadania del Prat
de Llobregat amb problemes de mobilitat temporal o
permanent (malalts crònics, persones en període de
convalescència, persones amb discapacitats físiques o
visuals, gent gran...). El servei, que ha rebut el suport de la
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
també es prestarà a centres de dia i residències de la ciutat.
El servei de préstec inclou novel·les, biografies, revistes,
pel·lícules, CD’s, etc. Es podran demanar fins a 30 documents
en préstec dins del catàleg de la Biblioteca i durant 30 dies
prorrogables. Els treballadors de la secció de Serveis Postals
seran els encarregats de recollir els materials a la Biblioteca
Antonio Martín, dur-los fins a casa dels usuaris del servei i
viceversa, sense cap cost per a l’usuari.

Serveis de Jardineria, Neteja i Manteniment d’Espais
Les seccions de Jardineria i Neteja i Manteniment d’Espais
de Tesiprat Serveis es dediquen, des de fa més de 20 anys, a
la reforma i manteniment d’espais urbans enjardinats i de tot
tipus de jardins i, a la neteja i manteniment de grans àrees,
d’ús públic o privat. Ambdós serveis es duen a terme per a
organismes públics, empreses privades o particulars.
Durant l’any 2018 les seccions han donat feina a un total de
40 treballadors, dels quals 24 formen part de l’equip de
Jardineria i 16 del de Neteja i Manteniment d’Espais.
Els dos serveis tenen el ferm compromís de complir totes les
exigències en matèria de gestió mediambiental basades en la
sostenibilitat i el respecte per l’entorn. També compleixen
amb totes les normatives de seguretat i prevenció necessàries
per dur a terme les tasques diàries encomanades.
El Servei de Jardineria també gestiona els horts urbans i
lúdics del Prat de Llobregat, on té cura de l’espai i ofereix
l’assessorament i la maquinària que els usuaris de l’espai
necessitin.

Durant el tercer trimestre del 2018 i fins a finals de març del
2019 es durà a terme la prova pilot del servei, que espera
tenir una molt bona rebuda entre la ciutadania del Prat.

Serveis de Neteja
La secció de Neteja de La Fundació Rubricatus té com a
prioritat el manteniment i neteja de les instal·lacions de
l’entitat.
L’any 2018 l’equip de neteja interna de la Fundació ha estat
format per 3 treballadores.
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Serveis de Càtering

Serveis d’Hostaleria

Càtering ÉsBo és la línia de serveis 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. S’adapta a les diferents necessitats i
preferències dels clients i se’ls assessora perquè els
esdeveniments programats siguin tot un èxit.

La Secció d'Hostaleria de Tesiprat Serveis actualment
presta serveis al SAGNIER. El local es troba dins el Complex
Esportiu Municipal Sagnier del Prat de Llobregat (C. Frederica
Montseny, 2-8). Aquest espai, inaugurat el mes de setembre
de 2015, va suposar un pas endavant pel CET Tesiprat
Serveis, ja que és un salt qualitatiu pel servei d'hostaleria.

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.
Actualment el servei de Càtering ÉsBo el forma un equip de
16 treballadors, 9 dels quals amb discapacitat intel·lectual.
Durant aquest 2018 la secció de Càtering ha seguit
experimentant un fort creixement arribant enguany als
450.000 € de facturació anual, el que suposa un 66% més
respecte l’any anterior. Des de l’any 2013, Càtering ÉsBo
gairebé ha multiplicat la seva facturació per 4.
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El SAGNIER obre les portes de dilluns a divendres de 8 a 20 h,
els dissabtes de 8 a 14 hores i tots els diumenges que hi ha
competició dins el recinte esportiu. L’espai ofereix una
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 per 9,50€.
El Servei d'Hostaleria també és l’encarregat de cuinar
diàriament els menús pel Servei d’Àpats Socials a Domicili
per a Gent Gran. Durant el 2018 el servei ha continuat amb el
mateix número de menús elaborats, arribant a un total de
13.400 àpats. El servei s’ofereix de dilluns a divendres durant
tot l’any - excepte el mes d’agost -, i es duu a terme
conjuntament amb l’equip dels Serveis Postals del CET
Tesiprat Serveis.
Per altra banda, la Secció també és l’encarregada de preparar
els menús diaris pels usuaris i treballadors de La Fundació
Rubricatus que dinen cada dia al menjador de l’entitat.

Serveis d’Esdeveniments Sostenibles

SEGURETAT I SALUT LABORAL

Un esdeveniment sostenible és aquell que està dissenyat,
organitzat i que es duu a terme de manera que es minimitzen
els potencials impactes mediambientals negatius i que deixa
un llegat beneficiós per a la comunitat amfitriona i totes les
persones del seu entorn. La secció d’Esdeveniments
Sostenibles de Tesiprat Serveis és, per tant, un servei que
ofereix les eines necessàries per a que un acte tingui un
impacte positiu amb l’entorn on es desenvolupa donant-li un
valor afegit.

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.

L’equip d’Esdeveniments Sostenibles de Tesiprat Serveis
col·labora en el disseny i organització d’un esdeveniment per
tal que aquest esdevingui sostenible i responsable en totes
les vessants, dedicant especial èmfasi en l’impacte
mediambiental d’aquest i en la contractació de personal amb
discapacitat intel·lectual.
La secció ofereix un ampli portafoli de serveis:
Assessorament en l’organització d’esdeveniments
Manipulació de welcome packs i material promocional,
amb el suport dels Serveis de Manipulació i Condicionament
de Tesiprat Serveis
Contractació de personal de sala i de suport
Serveis de càtering, a través de Càtering ÉsBo
Venda i lloguer d’ecolanyards sostenibles by Rubricatus,
elaborats a partir dels auriculars reciclats dels busos
turístics de la ciutat de Barcelona

Durant l’any 2018 hem disposat dels 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.
Les actuacions realitzades durant l’any 2018 es resumeixen
en els següents punts:
S’ha revisat i actualitzat el Pla de Prevenció.
S’ha iniciat la implantació de diferents procediments
recollits al Pla de Prevenció.
S’ha procedit a l’avaluació de l’exposició a agents químics
per inhalació, corresponent a l’activitat de Manteniment
de Contenidors que es realitza a l’edifici de Ca l’Alaió.
Hem realitzat un simulacre d’emergència que comportava
l’evacuació total de l’edifici del carrer Girona.
S’han realitzat 16 accions formatives presencials, que han
suposat un total de dues centes setanta set hores.
S’han produït un total de 8 accidents que han comportat
la baixa del treballador, 3 dels quals han estat in itinere.
En quant a Vigilància de la Salut, s’han realitzat un total
de 120 reconeixements mèdics.
El Comitè de Seguretat i Salut laboral s’ha reunit, de
manera ordinària, un total de 4 vegades.
També s’han realitzat altres actuacions de índole diversa
(coordinació d’activitats amb altres empreses, revisió
equips de protecció contra incendis...).
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UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL
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 Serveis.
Objectius
Avaluar de la manera més fiable possible el funcionament
de cada treballador del CET, usuari de la USAP.
Ser un referent per a les famílies.

Amb data 31 de desembre hi ha 84 persones contractades al
CET Tesiprat que són usuàries de la USAP. Actualment estan
distribuïdes en les diferents seccions, de la següent manera:
Serveis de Manipulació i Condicionament - 28 persones
Serveis de Jardineria - 15 persones
Serveis de Neteja de Parcs - 12 persones
Serveis Postals - 9 persones
Serveis de Càtering - 8 persones
Serveis d’Hostaleria - 6 persones
Serveis de Manteniment de Contenidors - 3 persones
Serveis d’Administració - 2 persones
Serveis de Neteja - 1 persona
Aquest any cal destacar que s’han incorporat 8 persones per
cobrir diverses incidències, de les quals 5 continuen amb
contracte vigent. També s’ha renovat el contracte a 8 persones,
una d’elles a un contracte indefinit.
Distribució per sexe

Distribució per edat
10%

38%

9%

62%

Establir la USAP com un punt de referència en l’àmbit del
treball amb les persones amb discapacitat.

32%

Considerar el CET com un lloc de recerca permanent, que
permeti millorar les tècniques d’intervenció.

49%

Homes
Dones

Població Atesa
La prioritat del CET Tesiprat Serveis és oferir treball a les
persones amb discapacitat que es trobin en algun dels
supòsits que es descriuen a continuació:

Fins a 25 anys
De 26 a 40 anys
De 41 a 55 anys
Més de 56 anys

Tipologia de discapacitat
7%

1%

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%.
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2%

24%

92%

Intel·lectual
Malaltia mental
Paràlisi cerebral
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Percentatge de discapacitat

74%

De 33 a 64%
De 65 a 75%
Més de 75%
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05 | SERVEIS A LES PERSONES
EL CENTRE OCUPACIONAL
Els Serveis del Centre Ocupacional que pertànyen a La
Fundació Rubrcatus 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. Actualment el Centre Ocupacional està
format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei
Ocupacional d’Inserció (SOI).

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)
El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 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. En aquest servei el 2018 s’han
atès un total de 56 usuaris.
Activitats desenvolupades:
D’ajustament personal i social: fotografia, informàtica,
reminiscència, educació física, estimulació cognitiva,
piscina, karaoke, fisioteràpia grupal (i individual).
D’ocupació terapèutica: treballs de manipulats, costura,
treballs artesania variats, cuina, hort, espigolades.

Com a informació rellevant del Servei durant aquest any
2018 podem destacar-ne 3:
1. El nombre d’usuaris atesos al STO es manté sense canvis;
una vegada arribat al topall d’ocupació de places l’any 2017.
El 93% dels usuaris del STO tenen el seu domicili al Prat de
Llobregat. El 62% dels usuaris del STO són homes i el 38%
dones. El 57,1% dels usuaris del STO tenen més de 35 anys.
2. Des de fa molts anys i especialment en el últims anys s’ha
posat de manifest que existeix una mancança important
d’eines i coneixements en educació sexoafectiva per part de
la majoria d’usuaris que atenem.
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3. Tenint en compte la importància d’aquest fet i la nostra
responsabilitat com a centre de vehicular totes aquestes
inquietuds, aquest any 2018 s’han iniciat els contactes amb
el departament de salut pública de l’ajuntament del Prat de
Llobregat per tal de donar una resposta adient a aquesta
realitat des d’una perspectiva de promoció de la salut i millora
de la qualitat de vida. Veurem, de cara al pròxim any, si
aquesta proposta esdevé una realitat.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)
El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 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 2018 al SOI s’hi han atès en total 16
usuaris.
Activitats desenvolupades:
D’ajustament personal i social: cine-fòrum, informàtica,
manteniment d’habilitats acadèmiques funcionals,
autogestors.
Pre Laborals: jardineria, hort, cuina, costura i treballs de
manipulats.

Del SOI també fem èmfasi en 3 novetats durant aquest any:
1. Al SOI hem tingut dues baixes per trasllat de domicili a un
altra comunitat autònoma. Al setembre es van incorporar dos
usuaris nous que van ocupar aquestes places, per tant, en
total aquest anys hem atès a 16 persones.
2. El 75% dels usuaris del SOI tenen el seu domicili al Prat de
Llobregat. El 56% dels usuaris del SOI són dones i el 44% són
homes. El 75% dels usuaris del SOI tenen menys de 35 anys.
3. Aquest any 2018, amb l’objectiu de realitzar activitats dins
la comunitat i de participar de l’economia circular; el SOI va
organitzar per a la Fira del Gall d’enguany un Taller de
Bannerbags que va ser tot un èxit. Per a la realització
d’aquesta taller es va utilitzar material reutilitzat de les
banderoles que penja l’ajuntament del Prat al municipi i dels
auriculars que llencen els usuaris dels busos turístics de la
ciutat de Barcelona. L’activitat va comptar amb la
col·laboració voluntària de dos treballadors d’Amazon, que
van assistir a través del seu programa de voluntariat
corporatiu #DeliveringSmiles.
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Principals activitats i intervencions que s'han fet al Centre
Ocupacional durant el 2018

Aquest tema s’anirà treballant de manera transversal
sempre que sigui possible i oportú.

1. Nova organització del Servei
Durant aquest any hem estat treballant intensament en una
nova organització del Servei amb la finalitat de millorar la
qualitat de vida dels usuaris del Centre: reorganització dels
grups, rotació dels monitors, canvis dels espais i les sales
ocupacionals i Planificació Centrada en la Persona (PCP), per
començar al 2019.

2. Col·laboració amb Espigoladors
Hem iniciat una col·laboració amb l'Associació Espigoladors.
Aquesta entitat, sense ànim de lucre, té per objectiu la lluita
contra el malbaratament alimentari i l'empoderament de
persones en risc d'exclusió social. Les fruites, verdures i
hortalisses obtingudes en la "segona" recollida, són
destinades a Menjadors Socials i Bancs d'Aliments. Una part
té com a finalitat la confecció de melmelades i patés, a
l'Obrador d’Espigoladors.
Hem sortit en grups reduïts un total de 9 vegades a diferents
zones agrícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat. La
valoració ha estat molt positiva, i es donarà continuïtat de
cara al proper any.

3. Reunions de tot l’equip tècnic del Centre Ocupacional
Aquest any 2018 per primera vegada s’han dut a terme
reunions de tot l’equip tècnic del Centre Ocupacional (STO i
SOI). En aquestes reunions plenàries s’han pogut tractar
diferents temes que afecten la dinàmica i funcionament dels
Serveis del Centre, així com debatre i consensuar
procediments, projectes, etc.

4. Taller sobre les pèrdues i l’elaboració del dol
Enguany s’ha dut a terme al SOI un taller específic per
abordar el fet de la mort, les pèrdues i l’elaboració del dol,.
Durant 5 sessions d’una hora de durada, amb grups de 7
usuaris, als mesos d’abril i maig, s’ha treballat aquest àmbit
amb dinàmiques, vídeos i role-playing. La valoració per part
de la majoria d’usuaris ha estat molt positiva.
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5. Activitats educatives a les escoles del Prat
Durant el curs escolar 2017-2018 s’han ofert tres activitats
educatives a les Escoles (El Prat Educa – Ajuntament del Prat
de Llobregat), amb molt bona acceptació i valoració. Un total
de 358 alumnes de 4 escoles del Prat (Ramon Llull, Charles
Darwin, Jacint Verdaguer i Galileo Galilei) han participat de les
activitats ofertes pel Centre Ocupacional de La Fundació
Rubricatus. Un any més, hem rebut més peticions de les que
podrem dur a terme.

6. Cooperativa Escolar 25 cracks
Aquest any 2018 hem estat escollits per la primera
cooperativa escolar del Prat “25 cracks” de 5è de primària
l’Escola Bernat Metge per rebre una donació d’una part dels
seus beneficis per la venta dels seus productes. Aquest
programa s’anomena “Cultura emprenedora a l’escola” i està
impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Prat.
El projecte, al Prat, per al curs 2017/18, ha comptat amb la
participació de l’Escola Bernat Metge i el treball transversal
de les àrees de Promoció Econòmica i Educació de
l’Ajuntament. El projecte consisteix en crear una cooperativa.
Tot l’alumnat implicat, de 5è d’educació primària, és soci
fundador de la cooperativa i van decidir dedicar-se a
l’elaboració de productes artesanals a partir de material
reciclat, escollint-nos com a entitat receptora de part dels
beneficis recaptats.

7. Visites a la Residència i Centre de Dia El Tamariu
Hem realitzat visites amb els usuaris del STO El Corriol a la
Residència i Centre de Dia El Tamariu, del Prat de Llobregat,
amb la finalitat que els usuaris poguessin conèixer un recurs
residencial en viu i directe i poguessin fer preguntes als
professionals i residents. La valoració va ser molt positiva i es
va proposar per al 2019, visitar també la Llar-Residència
Hebre, ubicada al barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat.

Novetats al Centre Ocupacional durant el 2018 i nous
serveis per a les persones usuàries
L’any 2018 s’han passat a tots els usuaris qüestionaris
de valoració referents al viatge d’estiu que es realitza
anualment per tal de millorar la seva dinàmica i
organització prioritzant l’elecció individual del destí tot
seguint el model d’atenció centrada en la persona.
Aquest any s’ha posat en marxa un servei d’entrepans a
la cuina del menjador. En aquest servei hi col·laboren els
treballadors de la secció d’hostaleria de la Fundació
juntament amb els usuaris del Servei Ocupacional
d’Inserció. Aquest nou servei ha estat rebut molt
positivament tant pels treballadors com pels usuaris de
tota la Fundació.
Aquest any 2018 s’han destinat molts esforços per tal
d’engegar el funcionament pràctic i diari per part de tots
els professionals d’Entigest; una nova eina de
tractament de dades que ens ha permès agilitzar i
centralitzar la gestió de la informació relativa als usuaris,
professionals i serveis del propi Centre Ocupacional.
Dins del planning setmanal habitual hem pogut comptar
des d’aquest any 2018 amb la col·laboració setmanal
d’una nova voluntària, Merche, que s’encarregarà de
portar a terme la nova activitat de Ioga a la sala
d’expressió corporal amb tots aquells usuaris del Centre
Ocupacional.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE OCUPACIONAL
Per l’acompliment de l’actual legislació vigent, l’any 2011 es
va impulsar la creació del Consell de Participació de Centre
dels Serveis del Centre Ocupacional (STO i SOI) de La Fundació
Rubricatus. Les seves 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
A la reunió d’aquest any, celebrada el 10 de desembre, hi
assisteixen 11 dels 14 membres del Consell, inclòs el sr.
Salvador Coll i Artés, vocal representant del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
L’ordre del dia va ser el següent:
L’acta del passat 1 de desembre de 2017, ja la vam passar
a totes les persones convocades per tal de ser llegida,
aprovada i signada de forma recent
La propera reunió del Consell de Participació de Centre de
l’any 2019 s’haurà de tornar a fer eleccions (es realitzen
noves eleccions cada 4 anys)
Comentaris en relació al punt 8 “Propostes i
suggeriments” de la darrera reunió del Consell
Informació dels nous professional en Centre Ocupacional i
previsió per l’any 2019
Reglament de Règim Intern del Centre Ocupacional, ja
aprovat per el CPC, i inspecció
Estudi i valoració d’ampliació de 8 places més de capacitat
registral a l’STO
Informació sobre el Programa General dels serveis de
Centre Ocupacional (STO i SOI) de l’any 2018
Informació sobre la memòria d’activitats dels serveis de
Centre Ocupacional (STO i SOI) de l’any 2017
Anunci de colònies 2019
Propostes i suggeriments que vulguin formular els
membres del Consell de Participació de Centre
Precs i preguntes
Es comunica que durant l’any 2019 es treballarà amb una
persona tècnica del Departament de Salut de l’Ajuntament
del Prat la salut i sexo-afectivitat.
Es va informar als participants sobre el Projecte d’habitatge
que s’està portant a terme durant l’any 2018/2019, amb
l’objectiu de preguntar a tots els familiars, usuaris i
treballadors sobre la seva voluntat respecte on volen viure en
un futur, per tal de detectar les necessitats que existeixen.
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06 | PLA D’ACTUACIÓ 2019
El Pla d’Actuació previst per l’any 2019 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.
L’any 2018 va finalitzar el Pla Estratègic 2016-2018, assolint
la majoria dels objectius estratègics marcats. Durant el 2019
treballarem per definir el nou Pla Estratègic 2020-2022 que
marcarà els plans d’actuació dels propers anys.

Finalment comentar que durant el 2019 continuarem
impulsant la creació d’un ecosistema que promogui
l’envelliment actiu dels treballadors del CET Tesiprat
Serveis, usuaris del Centre Ocupacional i els seus familiars i
entorn relacional, i que afavoreixi la recerca i l’impuls de
modalitats residencials inclusives per a persones amb
discapacitat intel·lectual a través de posar en marxa
solucions d’habitatge innovadores 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.

A principis del 2019 inaugurarem una nova cuina central que
ens permetrà poder incrementar la nostra capacitat de
producció d'àpats a domicili a gent gran que actualment
estem elaborant i repartint, els serveis de càterings per a
esdeveniments, el servei d’àpats per a col·lectivitats i la
gestió de cantines. Això suposarà poder oferir els serveis a
un major número de beneficiaris i clients, i una major
ocupació dels treballadors amb discapacitat intel·lectual del
CET Tesiprat Serveis.
Durant el 2019 potenciarem els serveis de repartiment
apostant per una distribució en vehicles de transport
respectuosos amb el mediambient per fer-la més sostenibles.
També continuarem apostant per desenvolupar projectes
d’Economia Circular com el “Headphones Second Life” o el
“Circular Food Service”.
Durant l’any 2019 també farem una aposta ferma per la
transparència i l’ètica, calculant i comunicant el Valor Social
Integral i el Balanç Social de La Fundació Rubricatus, així
com definint el nostre codi ètic propi de l’entitat.
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07 | TANCAMENT 2018

Ingressos per prestacions de serveis

1.806.401,90 €

Subvencions oficials a les activitats

1.428.914,76 €

Subvencions oficials de capital traspassades rta. exercici

50.401,15 €

Altres ingressos per a activitats

51.960,36 €

Donacions i subvencions privades

17.970,27 €

TOTAL INGRESSOS

3.355.648,44 €

Sous i salaris

- 2.419.423,36 €

Seguretat Social a càrrec de l’entitat
Formació
Compres i variació d’existències de matèries primeres

- 228.080,15 €
- 11.369,94 €
- 377.200,55 €

Subministraments

- 50.348,42 €

Serveis de professionals independents

- 75.614,06 €

Altres serveis

- 27.604,44 €

Reparacions i conservació

- 29.377,74 €

Despeses del Centre Ocupacional

- 15.378,01 €

Primes d’assegurances

- 10.124,19 €

Altres tributs

- 7.466,33 €

Arrendaments i cànons

- 8.760,17 €

Transports

- 498,24 €

Publicitat i relacions públiques

- 1.708,77 €

Amortització de l’immobilitzat intangible

- 1.391,87 €

Amortització de l’immobilitzat material

- 69.143,77 €

Pèrdues per deteriorament de crèdits per activitat

- 12.895,91€

Serveis bancaris i similars
Interessos i finançament
TOTAL DESPESES
RESULTAT

- 4.406,11 €
- 693,54 €
- 3.351.485,57 €
4.162,87 €
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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.rubricatus.org
Gràcies a la teva col·laboració la nostra tasca és possible.

