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Introducció

Cal recuperar drets en el món del treball i
acompanyar la precarietat
Malgrat tot, sempre podem millorar i hem d’esforçar-nos
en els resultats d’inserció en el mercat laboral ordinari
de les persones que acaben el seu itinerari en el nostre
programa. També hem de millorar en la sensibilització i
denúncia de les situacions d’injustícia i de pèrdua de drets,
especialment dels treballadors sense feina.

Teniu a les vostres mans la memòria resumida de l’any
2015, del programa d’ocupació de Càritas Diocesana de
Lleida.
La Fundació Jaume Rubió i Rubió (FJRR), l’Associació
Sociolaboral Troballes i Troballes Empresa d’Inserció SLU,
constitueixen les eines que Càritas Diocesana posa al servei de la inserció sociolaboral de les persones vulnerables
o en risc d’exclusió social.

Aquest any 2016 serà el primer any del Premi Jaume
Rubió i Rubió, que, en col·laboració amb la Universitat de
Lleida i la Comissió 3.4, vol fomentar l’estudi i la divulgació
de la realitat del món del treball en les terres de Lleida.
Esperem que tingui un bon acolliment entre els estudiants
universitaris.

Durant l’any 2015 hem anat consolidant actuacions:
- L’acollida laboral, desenvolupada pels professionals
socials de la FJRR, s’està consolidant. Aquest projecte
ens presenta el repte d’atendre millor les persones amb
més dificultats per a la inserció laboral, mentre que les
administracions públiques no donen prou suport per
aquest grup de persones, ja que estan més interessades en les fàcilment inseribles.

To plegat serà un esforç més per donar suport a moltes
persones que per motiu de la pèrdua de la feina es troben
en situació de vulnerabilitat i de dificultats per cobrir les
necessitats bàsiques de la seva família.
Tant de bo que siguem capaços, entre tots, de fer QUE
TAMBÉ ELS HI ARRIBI ALS MÉS NECESSITATS LA MILLORA ECONÒMICA. Fins aleshores donar-los el nostre
suport encara és vital.

- Hem obert la botiga del carrer Príncep de Viana,
la botiga amb més superfície de les que tenim actualment. Gràcies a l’espai ens permet una nova presentació de la roba i d’altres productes reciclats com
joguines i sabates. Esperem treure-li tot el potencial
possible. Els primers resultats són satisfactoris.

Esforcem-nos en reforçar-lo i fer-lo millor.

- Ens estem replantejant tota l’estratègia de venda a
l’engròs de roba usada i participarem en un projecte
conjunt amb altres Càritas Diocesanes i Càritas Espanyola, que implicarà un plantejament més global.

Ramon Baró Cerqueda
President de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
Director de Càritas Diocesana de Lleida

- Hem digerit el mal any econòmic 2014 i ens n’hem
sortit força bé, reafirmant l’aposta de Càritas Diocesana pel programa ocupació com un programa clau pels
propers anys. La situació social ens ho demana.
Agraeixo de tot cor la bona feina desenvolupada per
tothom: voluntaris, professionals socials, professionals de
producció i administració, contractats d’inserció, responsables i directius. S’ha fet un gran esforç. Us felicito per la
vostra dedicació i interès.
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La finalitat de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
LA Visió

LA Missió

Esdevenir referent pel que fa a la
reinserció laboral de les persones
excloses o en risc d’exclusió.

La missió de la FJRR és promoure el desenvolupament integral de les
persones, especialment dels més pobres i exclosos, per a la seva inserció
laboral.

Tenir sempre la persona com referent
del seu desenvolupament, creient
que té molt per aportar a la societat.

Ho vol fer a través d’eines educatives que tinguin la persona com a centre i que
la facin participar activament en el seu desenvolupament personal.
També es vol potenciar la recerca d’activitats econòmiques socials i a favor del
medi ambient.

ELS Objectius

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

1. Ajudar les persones físiques sense hàbits laborals o en risc d’exclusió
social i amb dificultats per integrar-se en el món laboral, per mitjà del
desenvolupament d’accions de formació i l’establiment d’itineraris
d’inserció laboral personalitzats.
2. Vetllar per la seva introducció al mercat laboral ordinari directament, i/o
amb la creació de llocs de treball en empreses d’inserció laboral, així com
la participació amb altres entitats, amb personalitat jurídica, en la creació de
llocs de treball que puguin ésser ocupats pels beneficiaris.
3. Promoure la creació i establiment d’empreses d’inserció laboral dins el
territori de Catalunya que duguin a terme activitats amb mecanismes de
sostenibilitat que contribueixin a la conservació del medi ambient.
4. Desenvolupar projectes de sensibilització i educació envers el consum de
productes reciclats i de segona mà.
5. Fomentar la responsabilitat social empresarial en matèria d’inserció
sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.
6. Dur a terme els objectius d’intervenció social dins el marc del programa
d’inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Lleida.

Inauguració botiga Roba Amiga al carrer Príncep de Viana de Lleida.

Interior botiga.
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L’àmbit d’actuació comprèn la
Diòcesi de Lleida.
La majoria dels participants atesos
són de la comarca del Segrià i, en
concret, de la ciutat de Lleida.

Projectes de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
TROBALLES EMPRESA D’INSERCIÓ SLU
2. Joves d’entre 18 i 30 anys, procedents
d’institucions de protecció de menors.

Objectiu general:
Treballar a favor de la inserció social i laboral de persones
amb especials dificultats o en risc d’exclusió, creant
llocs de treball en activitats productives a favor del
medi ambient, acompanyant-les en els seus itineraris
personalitzats, perquè puguin aconseguir un nivell
d’ocupabilitat suficient per a la seva inserció en el mercat
laboral ordinari.

3. Persones en procés de reinserció social amb
problemes d’addicció a les drogues i l’alcohol,
i persones amb malalties psiquiàtriques
compensades.
4. Persones que la seva situació no els permet accedir
a un lloc de treball o estan en situació de llibertat
condicional o exreclusos.
5. Persones immigrants (en situacions vulnerables).

Objectius operatius:

6. Majors de 45 anys.

a. Acollir els usuaris, elaborar un itinerari personalitzat
educatiu i fer un seguiment a través de les tutories i
sessions formatives setmanals.

7. Dones en situació vulnerable o d’exclusió.
8. Joves d’entre 18 i 30 anys que viuen en una
situació d’exclusió social.

b. Formar laboralment i ocupacional els usuaris
contractats.
c. Enfortir les estructures empresarials i fer-les
productives per garantir la contractació de les
persones en el mercat ordinari.

Dades
Treball realitzat amb les persones d’inserció:

d. Mantenir contactes amb empreses i centres
formatius, per tenir una borsa de treball i de tots els
recursos formatius que ofereix la ciutat.
e. Sensibilitzar la població de Lleida sobre la
sostenibilitat mediambiental i alternatives
econòmiques.
f. Acompanyar les persones treballadores de planta
per tal d´incrementar la seva formació.

Entrevistes d'acollida a l’empresa
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Sessions de recerca de feina i formació

191

Formació tècnic professional

152

Tutories de seguiment

146

Contractes i plans de treball individualitzats
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Nombre d’anàlisi de competències dels treballadors

17

Acompanyament en el lloc de treball

152

g. Facilitar llocs per realitzar pràctiques i coordinar-les
amb els diferents centres formatius.
h. Acompanyar els voluntaris, coordinar les reunions
de les botigues i organitzar activitats lúdiques.

Contractes d’inserció any 2015 per activitat:

i. Facilitar places per a la realització de treballs en bé
de la comunitat.
j. Acompanyar les persones que realitzen treballs en
bé de la comunitat.

Àmbit d’actuació i destinataris de la
inserció laboral
Les persones que participen en el projecte són col·lectius
que es troben en situació de vulnerabilitat i/o d’exclusió
social (article núm. 2 d’empreses d’inserció) a la ciutat de
Lleida:
1. Persones perceptores de rendes mínimes.
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Personal que està en Troballes:

Contractes d’inserció segons sexe:

Contractes d’inserció segons edat:

Gerent - administrador

1

Inseridora laboral

1 i altra a 1/2 jornada

Encarregats o acompanyants a la inserció

2

Classificació de roba

3

Dependents de botiga

2

Administratiu

1

Lloc de treball per discapacitat

1

Xofers, personal d’inserció

2

Classificació roba, inserció

2

Bugaderia

1

Mosso inserció

1

Troballes Llar (neteges i ajut a la llar) inserció

2

Dependents de botiga inserció

3

Producció Recollida i venda
Llocs distribució
Venda a les botigues

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Unitats (per peces)

Unitats (per peces)

Unitats (per peces)

102.317

92.822

101.012

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Kg

Kg

Kg

Recollida de roba:
Lloc de procedència

Segons nacionalitat:

Botigues

42.194

39.603

33.349

Parròquies

39.929

47.447

35.848

496.394,50

718.138

679.560

4.952

6.510

6.489

16.968

12.700

6.848

Deixalleries

22.567

16.400

15.886

CAPRABO

8.604

7.781

Contenidors
Particulars/domicilis
Recollida roba
domicilis a través de
l’Ajuntament/Ilnet

CÀRITAS ANDORRA
Altres entitats
TOTAL

15.600
14.308,50
645.917

1.506
864.179

779.486

Personal contractat de l’equip social:
Inseridor laboral

1 a jornada completa

Inseridor laboral

1 a mitja jornada

Voluntària responsable del voluntariat:
Responsable voluntària

3 hores setmanals

Nombre de reunions:
Reunions equip social de la Fundació JRR

27

Reunions gerent i treballadors responsables de secció

10

Reunions educador social, inseridora laboral i gerent

22

Supervisions de l’equip social

10

Certificat d’assistència al curs d’alfabetització.
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Vendes de roba:
Lloc de venda

Any 2015

Roba venuda a pes (kg) ADAD
Roba venuda a pes (kg) TEXAMIRA

Any 2014

Any 2013

142.627

197.881

128.440

16.140

213.965

288.383

Roba venuda a pes (kg) RECICLADOS MAVI

226.280

Roba venuda a pes (kg) exportació FIT

238.148

53.502

87.574

124.744

133.924

Any 2014

Any 2014

Any 2013

Valor en euros de roba venuda a pes

Altres accions:
Accions realitzades
Roba transformada en drap (kg)
Joguines recollides (kg)

150

1.520

3.143

10.710

10.921

7.499

Resultats mediambientals:
Descripció de l'article
abrics
bosses de mà
camises

Peces

Reducció de kg de co2

Arbres necessaris per
absorbir co2

Cotxes que deixen
d’enviar co2

1488

28.420,80

8942

15.827,34

802.992,00

2772

27926

69.815,00

3.546.882,00

12288

disfresses

1.443.642,00

4956

23

71,3

3.627

12

jaquetes

7972

152.407,80

7.741.608,00

26572

jerseis

5878

16.575,96

842.082,00

2880

joguines

5258

61.676,34

3.113.138,00

10726

llibres

2938

470,08

24.238,00

88

mitjons, mitges, leotards

123

381,3

19.397,00

66

15494

83.822,54

4.260.076,00

14564

peluixos

724

8.492,52

431.417,00

1.477,00

pijames home, dona, nen/a

186

465

23.624,00

82

roba de la llar

5974

28.495,98

1.448.874,00

4958

roba esportiva

3580

11.098,00

564.566,00

1934

roba interior home, dona, nen/a

2.146

5.365,00

272.563,00

944

roba nadó

2279

5.697,50

289.456,00

1.003,00

10462

60.051,88

3.051.766,00

10462

pantalons

sabates
vestits home
vestits dona i nena

226

4.316,60

219.262,00

752

6184

22.509,76

1.142.804,00

3896

102.322,00

555.488,08

28.201.930,00

96.848,00

Accions de Gerència:
Reunió de tots els treballadors de Troballes Empresa d’Inserció SLU

1

Reunions dels educadors i el gerent: Anna C., Carmen i Josep

22

Reunions equip del dimecres: Albert, Josep Anton, Manolo i Josep

40 en total

Reunions de seguiment de Troballes Llar: Carmen i Josep

19

Reunions de responsables amb el gerent: Anna C. Anna P. Carmen, Albert, Antoni Mauri, Jordi F., Nancy i Josep

10

Reunions Cooperativa Roba Amiga

3

Reunions del Patronat de la FJRR

8

Patronat + Associació Troballes

3

5

Presència en els mitjans de comunicació o de sensibilització:
Visita Troballes el Sr. Joan Aregio
Roda de premsa de presentació de memòria de la FJRiR
Entrevistes al programa Cafeïna (2)
Entrevista per les TV locals de Catalunya
Entrevista Lleida TV (1)
Entrevistes de ràdio(s) per la campanya dóna’ns l’@: COPE, UA1, ONDA CERO, CATALUNYA RADIO

PROJECTE TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
La Fundació Jaume Rubió i Rubió com entitat amb vocació de servei a la ciutadania de Lleida presta servei a persones
que han de realitzar serveis en bé de la comunitat. Alguns dels objectius que ens marquem amb aquest servei són:
1. Tenir un professional perquè pugui coordinar el servei.
2. Formar el participant en el lloc de treball corresponent.
3. Fer acompanyament en la tasca que està fent al nostre servei.

Nombre de places

Nombre de TBCs

Nombre d’hores

21

56

6.322,5

PROGRAMA SERVEI ACOLLIDA PARROQUIAL PER A LA INSERCIÓ LABORAL
(SAPILA) – AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ.

Objectius i propostes

Acollida laboral
1. Recepció, atenció i acollida dels participants
derivats al programa d’Acollida Laboral.

Generals:
1. Oferir itineraris personalitzats per al desenvolupament i
millora de competències personals i sociolaborals dels
participants
2. Posar en contacte persones que busquen feina amb
les empreses que l’ofereixen, per mitjà d’accions de
prospecció empresarial i gestió d’ofertes.
3. Millorar competències sociolaborals i
professionals dels/les participants, amb formació
professionalitzadora.

Nombre de sol·licituds

homes

dones

375

161

214

Joves >35 anys

homes

dones

186

66

120

2. Entrevista individual inicial. Elaboració d’itineraris
personalitzats d’inserció.

Aula d’informàtica

Nombre de participants

homes

dones

>35 anys

299

115

184

78

3. Acompanyament i realització d’activitats
d’informació i orientació laboral.
• Accions realitzades i el nombre de participants:
I. Accions grupals en Tècniques de Recerca de
Feina. Han participant un total de 60 persones, 30
homes i 30 dones.
II. Accions grupals del Club de Recerca de Feina. Hi
han participat 30 persones de forma habitual, 16
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Formació

homes i 14 dones, amb un total de 99 respostes
informatitzades.
III. Accions individuals d’informació a participants.
Han assistit a l’entrevista un total de 212
participants, que han generat 350 respostes.
D’aquests, 76 són homes i 136, dones.

5. Cursos de Formació en Ajuda a Domicili
El curs de Formació en Ajuda a Domicili ha beneficiat,
l’any 2015, 11 participants, 6 homes i 5 dones

IV. Accions individuals de seguiment a participants.
Han participat en entrevistes de seguiment un
total de 116 participants, amb un total de 269
respostes generades. D’aquests, 45 han estat
homes, i 71, dones.

6. Cursos de Formació en Perruqueria i Imatge
Personal
El curs de Perruqueria i Imatge Personal l’han realitzat,
durant el segon semestre de 2015, 12 participants, 6
homes i 6 dones

V. Formació en alfabetització: Els cursos
d’alfabetització han comptabilitzat un total de 180
inscrits; d’aquests, 133 assisteixen a formació de
forma regular i continuada, i són 113 dones, i 20
homes.

7. Cursos de Formació en Soldadura
El curs de Soldadura ha registrat 13 participants, tots
homes

VI. Formació en alfabetització informàtica: Hi han
participat un total de 10 persones, 4 homes i 6
dones.

8. Cursos de Formació en Ajudant de cuina i Cambrer
Un total de 10 persones, 6 homes i 4 dones, han participat en el curs d’Ajudant de cuina i cambrer, realitzat
en el segon semestre de 2015

4. Coordinació amb l’empresa d’inserció Troballes
L’any 2015 s’ha derivat a Troballes, amb l’objectiu de
poder optar a llocs de treball vacants a l’empresa, i
cobrir necessitats de personal, a un total de 139 participants, 42 dels quals d’edat inferior als 35 anys; del
total, 49 són homes, i 90, dones.

9. Curs d’Alfabetització
Els cursos d’alfabetització, realitzats en col·laboració
amb la Parròquia de Sant Ignasi, han comptabilitzat
a un total de 180 inscrits; d’aquests, 133 persones hi
assisteixen de forma regular (113 dones i 20 homes).

De la xifra total de persones derivades, s’ha contractat a 24 participants (9, menors de 35 anys), dels que
13 són homes, i 11, dones.

El programa en xifres
Intermediació laboral

Dades de la població atesa
Segons sexe:

Accions d’intermediació:
L’any 2015 s’han gestionat un total de 38 ofertes, per
llocs de treball en domicilis particulars. I 5 ofertes per a
empreses privades.
Seguiment de la incorporació laboral del/les
participants
De les 38 ofertes gestionades per a domicilis particulars,
des de Fundació Jaume Rubió i Rubió es té constància de
6 participants, tot dones, que s’han incorporat a treballar
als llocs de feina sol·licitats; d’aquestes, 3 són menors de
35 anys. En la majoria dels casos, es tracta de feines de
durada determinada i/o amb jornada a temps parcial.
D’altra banda, de les 5 ofertes per a empreses privades,
1 persona, també dona, s’ha incorporat a treballar en
tasques de neteja i cuina.
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2015

%

Dones

288

59%

Homes

196

41%

Total

484

100,00%

Per edats i sexe:
Trams Edat

Dones

%

Homes

%

Núm. participants

15 - 19

15

3%

24

5%

39

20 - 24

17

4%

15

3%

32

25 - 29

22

5%

16

3%

38

30 - 34

42

9%

19

4%

61

35 - 39

50

10%

27

6%

77

40 - 44

37

8%

24

5%

61

45 - 49

54

11%

23

5%

77

50 - 54

26

5%

25

5%

51

55 - 59

17

4%

14

3%

31

60 - 64

7

1%

7

1%

14

Sense Mecanitzar

1

0%

2

0%

3

Total

484

Segons origen:
Dones
Extracomunitari

%

Homes

%

Total

%

152

31%

99

20%

251

37,39%

Espanyol/a

94

19%

74

15%

168

62,61%

Comunitari no espanyol

18

4,5%

6

1%

24

37,39%

no mecanitzat

24

5,5%

17

4%

41

62,61%

288

60%

196

40%

484

100%

Total

Resultats d’inserció:
Durant el recent 2015, han estat 30 les persones que s’han incorporat a un lloc
de treball; d’aquests, 13 han estat homes, i 17 dones
Persones contractades, col·laboradors, i voluntaris
Professionals
1 Psicòloga
2 Treballadors socials

Voluntaris

Tasques
Jornada completa
1/2 jornada i 1/4 de jornada

Tasques

3

Club de recerca de feina

1

Administratives

1

Formació ocupacional
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La dedicació del personal voluntari,
és d’1’5h/setmana, per les persones que col·laboren amb el Club
de Recerca de Feina, i de 2h/mes
la persona que ofereix formació en
mercat laboral.

PROGRAMA LLIURAMENT SOCIAL DE LA ROBA
El programa en xifres
PECES DE

ENTITAT

COST

ROBA

CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA
CÀRITAS PARROQUIAL D'ALCARRÀS
CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL
EAIA-AJUNTAMENT DE LLEIDA
ESCLAT
MARANYOSA
SERVEIS SOCIALS BELL-LLOC D'URGELL

5.212

16.572€

531

2.593€

32

99,00

481

2.042€

14

18,00

395

1369€

50

149,00€

ZONA I - DEMOCRÀCIA I TALLADA

1617

6.245€

ZONA II- MARIOLA

1518

5.977€

985

4.362€

ZONA III- BALÀFIA PARDINYES I SECÀ
ZONA IV - CAP PONT, BORDETA
SUMES TOTALS

975

3.789,00

11.810

43.215,00€
Comerç Just, campanya de Nadal

Total membres familiars 1.269

Recursos humans
Núm.

Personal i/o recurs

Tasques

1

Coordinador

Organitzar els voluntaris
Coordinar el fulls de derivació de les entitats
Tenir cura del funcionament

20

Voluntàries

Tenir cura que els usuaris s’emportin el que indica el full de derivacions
Col·locar la roba en les prestatgeries
Fer seguiment del full de derivació i, si falta roba, demanar-la al magatzem
Organitzar la botiga

1

Voluntària - Administrativa

Introduir dades en l’ordinador, recollir trucades de telèfon...

PROGRAMA VOLUNTARIAT
Objectiu:
Acollir i acompanyar els voluntaris en el treball que realitzen a la Fundació Jaume Rubió i Rubió.

El programa en xifres
Qualificació/Experiència
Enginyer agrònom

Núm. total
1

Funcions
President de la Fundació

% Dedicació
10

Sacerdots

2

Vocals de la Fundació

10

Empresari

1

Vocals de la Fundació

20

Administrativa jubilada

1

Secretaria de la Fundació

20

Jubilats
Mestressa de casa
Professor jubilat

8
75
1

Tasques de manteniment i tasques administratives

40

Ajut en la venda de roba a les botigues, classificació de roba, planxa, etiquetatge, reparació

20

Classes de castellà i català

10
9

Activitats:
Activitat

Persones participants

Entrevistes a voluntaris

12 nous voluntaris

3 reunions l’any per informació, coordinació i formació

Amb les voluntàries de les tres botigues.

Sortida cultural

Mes de maig

Xerrada al mes d’octubre

Mes d’octubre

Eucaristia i dinar de germanor

Mes de desembre

Voluntaris d’Aspros

Un dia a la setmana durant tot l’any

PROJECTE COMERÇ JUST – TERTÚLIES
Objectiu:
El Comerç Just té per objectiu reduir la pobresa dels països del Sud, gràcies a un sistema comercial que permet, als
grups productors desfavorits, poder accedir als mercats dels països desenvolupats. Així doncs, el Comerç Just és una
forma alternativa de comerç internacional que té com a objectiu canviar les Relacions Comercials entre els estats enriquits del Nord (els consumidors) i els estats empobrits del Sud (els productors).
Per què Comerç Just?
Per ajudar al desenvolupament dels països del Sud, amb una economia més humanitzada, la creació d’oportunitats
bones per a tothom.... Una altra manera de consumir és POSSIBLE
Perquè amb el Comerç Just, cadascú rep la part que li correspon!

El programa en xifres
Núm.

Personal i/o recurs

3

Voluntaris

1

Professional a temps parcial de 3 hores a la setmana

1

Botiga per venda de productes de comerç just
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Tertúlies, els temes han estat: decreixement, banca ètica, monedes alternatives, banc del temps, consum de roba responsable…

Altres activitats
Desfilada de roba
Lloc: Seu Vella el dia 24 d’abril 2015

Accions de sensibilització
Desfilada de moda amb roba recuperada a la Seu Vella

Campanya “Dóna’ns

l’@”

Finalitat: fer conèixer el servei de recollida de
roba a domicili i obtenir adreces electròniques
per a altres campanyes.
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Balanç social any 2015

Balanç mediambiental

S’han mantingut 11 contractes d’inserció sociolaboral a Troballes E.I.
56 participants com a TBC
1.480 beneficiaris, als quals s’ha lliurat roba gratuïtament
85 voluntaris/àries
3.936 kg de roba de lliurament social
484 participants que s’han acollit al SAPILA
350 serveis de bugaderia per a temporers

205
645.917
102.317
11.810
150
10.710

contenidors a diverses poblacions
kg de roba recollida
peces de roba recuperada
peces de roba lliurada gratuïtament
kg de roba transformada en drap
kg de joguines recuperades juntament amb ASPROS

Tancament any 2015 de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
Despeses any 2015
TROBALLES

FUNDACIÓ

TOTAL

Aprovisionament

76.299,83 €

€

76.299,83 €

Compres

46.969,45 €

€

46.969,45 €

388,53 €

€

388,53 €

10.084,62 €

€

10.084,62 €

Consumibles
Treballs realitzats per ASPROS
Treballs realitzats per ETT i Altres

18.857,23 €

€

18.857,23 €

Despeses personal

435.496,23 €

96.808,06 €

532.304,29 €

Sous

347.196,00 €

73.774,09 €

420.970,09 €

S. Social
Despeses d’explotació

88.300,23 €

23.033,97 €

111.334,20 €

207.092,87 €

123.974,05 €

331.066,92 €

Lloguers

23.118,95 €

23.118,95 €

Rèntings

5.915,71 €

5.915,71 €

Reparacions i conservació

26.942,98 €

4.079,42 €

31.022,40 €

Serveis de professionals independents

10.065,88 €

4.397,54 €

14.463,42 €

Transport

11.462,72 €

Primes d’assegurances

10.886,54 €

1.467,12 €

12.353,66 €

11.462,72 €

Serveis bancaris

1.939,59 €

315,12 €

2.254,71 €

Publicitat, propaganda

3.604,65 €

11.575,44 €

15.180,09 €

Subministraments

29.762,93 €

Telefonia i Internet

5.967,32 €

237,49 €

29.762,93 €
6.204,81 €

Curs DIDO

€

17.429,40 €

17.429,40 €

Curs SAPILA (Soldadura-Perruqueria)

€

54.573,88 €

54.573,88 €

Botiga Alcarràs/Fleming/Social

5.064,52 €

Viatges i Quilometratge

3.347,76 €

1.349,64 €

4.697,40 €

314,78 €

1.528,94 €

1.843,72 €

Formació

5.064,52 €

Material d'oficina, correu i varis

3.978,66 €

2.436,62 €

6.415,28 €

Quotes

2.354,76 €

6.220,59 €

8.575,35 €

Varis

7.817,78 €

770,41 €

8.588,19 €

Tributs

3.122,49 €

329,91 €

3.452,40 €

Ajuts individuals/ Altres entitats i Devol. Subven.

€

2.127,63 €

2.127,63 €

Programa acollida col·laboració Troballes

€

10.301,71 €

10.301,71 €

Altres despeses extraordinàries

23.515,63 €

387,56 €

23.903,19 €

Amortitzacions / Inversions

24.707,43 €

4.445,63 €

29.153,06 €

220.782,11 €

939.671,04 €

Aportació a la Fundació

3.201,79 €

TOTAL DE DESPESES

718.888,93 €
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3.201,79 €

Amb aquesta feina hem ajudat la reducció del CO2 en 55.488 Kg.
Que això vol dir 28.201.930 arbres necessaris per netejar aquest CO2 o la no circulació de 96.848 cotxes.
Dóna’ns l’@ i ens ajudaràs a millorar el medi ambient i a crear llocs de treball.

INGRESSOS any 2015
TROBALLES

FUNDACIÓ

TOTAL

Per vendes

483.915,40 €

8.663,58 €

492.578,98 €

Vendes a botigues i a l'engròs

422.088,02 €

€

422.088,02 €

61.827,38 €

8.663,58 €

70.490,96 €

9.529,46 €

€

9.529,46 €

Serveis / Bugaderia
Variació d'existències
Variació d'existències

9.529,46 €

€

9.529,46 €

Ajuts i donatius

10.301,71 €

35.301,71 €

45.603,42 €

Col·laboració Càritas / Acollida

10.301,71 €

35.301,71 €

45.603,42 €

167.456,02 €

197.410,58 €

364.866,60 €

€

43.879,46 €

43.879,46 €

Donacions i llegats

€

Subvencions
IRPF NODUS AERESS
Programa operatiu

€

44.645,72 €

Programa operatiu anys anteriors

€

Programa operatiu / SAPILA - Joves + Ordinària

€

Aportació Empresa Troballes

€

Aportació PES / Salesians

€

44.645,72 €
€
65.422,87 €

65.422,87 €

39.880,25 €

39.880,25 €

€

Departament E i Ocupació Ajut contractació

11.639,81 €

11.639,81 €

Departament E i Ocupació Acompanyament

46.000,00 €

46.000,00 €

SOC Beneficiaris RMI 2014/2015

10.839,96 €

10.839,96 €

3.956,32 €

3.956,32 €

Conveni IMO / Agencia Col·locació / SOC
Dep. Benestar i Família / Institut de la Dona

€

Ajuntament
INDITEX
Ministeri d’Igualtat + REDEVCO
Altres ingressos
Ingressos extraordinaris

17.273,00 €

17.273,00 €

€

2.000,00 €

2.000,00 €

50.374,21 €

25.000,00 €

75.374,21 €

€

3.955,00 €

3.955,00 €

6.789,65 €

95,11 €

6.884,76 €

6.789,65 €

95,11 €

6.884,76 €

Total ingressos

677.992,24 €

241.470,98 €

919.463,22 €

RESULTAT 2015

-40.896,69 €

20.688,87 €

-20.207,82 €

RESULTATS SENSE AMORTITZACIONS

-16.189,26 €

25.134,50 €

8.945,24 €
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FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ

TROBALLES EI SLU

Plaça Sant Josep núm. 2 3a planta
25002 Lleida

Turó de Gardeny, edifici 8A
25194 Lleida

Telèfon 973283081
Fax 973270527

Telèfon 973289074
Fax 973289065

acciosocial@fundaciojaumerubioirubio.cat

troballes@troballes.org

www.fundaciojaumerubioirubio.cat

www.troballes.org

Horari d’atenció:

Horari d’atenció:

Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h
Dilluns a dijous de 16:00 a 19:00 h

Dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h

BOTIGUES SOCIALS:

BOTIGUES ROBA AMIGA:

Botiga Troballes - Càritas parroquial d’Alcarràs
C. Major, 94 - 25180 Alcarràs (Lleida).
Botiga Càritas Parroquial d’Alfarràs
C. Alexandre Santa Lucia, 7 - Alfarràs
Botiga Càritas Parroquial de Les Borges Blanques
C. Sant Jaume s/n - Les Borges Blanques (Lleida)
Botiga Troballes - Càritas Diocesana de Lleida.
C. Sant Crist, 2 - 25002 (Lleida)
Botiga Càritas Parroquial del Pont de Suert
Baixos de l’Església - Pont de Suert (Lleida).
Botiga Càritas Parroquial d’Almenar

Carrer del Bisbe, 2 - 25002 Lleida
Princep de Viana, 78 - 25004 Lleida
Fil per randa / Comerç just:
Av. Doctor Fleming, 19- 25006 Lleida

Membre de:

Amb el suport de:

Col·labora:

