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Data, 26 de maig de 2.016

Comptes Anuals i Opinió d’Auditoria,
al 31 de desembre de 2.014

Fundació Jaume Rubio i Rubio

AUDIRISK-CONTROL, S.L. AUDITORS. Censors Jurats de Comptes i en el
seu nom En ¤ZON:100338:0¤ membre del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya, inscrit en el R.O.A.C., presenta:

Barcelona:
Sepúlveda, 41, Ent. 6
Tel. +34 934 236 481
08015 ‐ BARCELONA

Lleida:
Prat de la Riba, 34, 2º
Tel. +34 973240322 –
Fax +34 973246700
25004 ‐ LLEIDA

Madrid:
José Ortega y Gasset, 68 3º
Tel. +34 629 485 379
28006 ‐ MADRID
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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDIENT DE COMPTES ANUALES

Als Patrons de Fundació Jaume Rubio i Rubio:

Informe sobre els comptes anuals
Hem auditat els comptes anuals simplificats adjunts de l’entitat Fundació
Jaume Rubio i Rubio, , que comprenen el balanç a 31 de desembre de
2.014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni
net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.
Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals.
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals
adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de Fundació Jaume Rubio i Rubio, , de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a
l’entitat a Espanya, que s’identifica incompletament en la nota 2 de la
memòria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a
permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material,
deguda a frau o error.
Barcelona:
Sepúlveda, 41, Ent. 6
Tel. +34 934 236 481
08015 ‐ BARCELONA

Lleida:
Prat de la Riba, 34, 2º
Tel. +34 973240322 –
Fax +34 973246700
25004 ‐ LLEIDA

Madrid:
José Ortega y Gasset, 68 3º
Tel. +34 629 485 379
28006 ‐ MADRID
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Responsabilitat del auditor
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La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes
anuals adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra
auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’auditoria de
comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els
requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria a la
fi d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures
d’incorreccions materials.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els
comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de
l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els
comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions
del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la
formulació per part de l’entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre
l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així
com l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu
conjunt.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una
base suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria amb
excepcions.
Fonaments de l’opinió amb excepcions:
Malgrat que del context es dedueix, la memòria no conté la identificació
explicita del marc normatiu comptable aplicable a la entitat, en concret
en la nota 2 s’ha d’explicitar que els comptes anuals han estat formulats
sota el DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de
Barcelona:
Sepúlveda, 41, Ent. 6
Tel. +34 934 236 481
08015 ‐ BARCELONA

Lleida:
Prat de la Riba, 34, 2º
Tel. +34 973240322 –
Fax +34 973246700
25004 ‐ LLEIDA

Madrid:
José Ortega y Gasset, 68 3º
Tel. +34 629 485 379
28006 ‐ MADRID
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comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació
de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix cal ampliar la informació mínima del apartat 4 “Criteris de
valoració”, per tal de cobrir l’explicació dels criteris emprats en el
reconeixement comptable de cadascuna de les partides significatives del
balanç i el compte de pèrdues i guanys. Informació no facilitada ni
disponible a la data d’emissió de l’informe.
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Opinió amb excepcions:
Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en els
paràgrafs de “Fonament de la opinió amb excepcions”, els comptes
anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera de Fundació Jaume Rubio i
Rubio, a 31 de desembre de 2.014, així com dels seus resultats i fluxos
d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi
estiguin continguts.
Paràgraf d’èmfasis:
Cridem l’atenció respecte del contingut de la pàgina 8 a final de la
memòria, que malgrat figurar sota aquesta denominació son altres
documents no inclosos en els comptes anuals (“ACCIONS DE LA
FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ”). Son pàgines que expliquen accions i
mostren xifres de la mercantil “Troballes” S.L.U., 100% participada per
aquesta fundació, les comptes anuals de la qual no han estat auditades,
son independents i alienes a les que formula aquesta Fundació i per tant
la informació que contenen al esser fora de l’abast d’aquest informe no
s’ha auditat ni revisat. El nostre treball com a auditors es limita a la
verificació dels comptes anuals i no inclou la revisió d’informació diferent
de l’obtinguda a partir dels registres comptables de la societat.
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Altres qüestions:
Se informa al lector que les xifres comparatives no han estat auditades.
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AUDIRISK-CONTROL S.L.

Xavier Carrera Martínez.
Soci - Auditor
Lleida, 26 de maig de 2.016
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FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ
MEMORIA 2014
1 Activitat de l’entitat
1.a La Fundació Jaume Rubió i Rubió s’ha constituït formalment el
30/03/2011 i ha obtingut el número d’inscripció 2705 amb data 23/11/2011,
amb data de sortida de la resolució el dia 30/11/2011.
La Fundació Jaume Rubió i Rubió està promoguda per Càritas
Diocesana de Lleida, amb l’objecte de tenir un instrument que desenvolupi
tot lo relacionat amb el programa d’ocupació d’aquesta institució. Inicialment
aquesta tasca està desenvolupada per l’Associació Sociolaboral Troballes
que ha iniciat un procés de reducció de l’activitat i poc a poc deixarà el
protagonisme a la Fundació Jaume Rubió i Rubió. L’any 2013 la Fundació
Jaume Rubió i Rubió ja va adquirir les participacions de l’Empresa d’Inserció
Troballes, S.L.U.
Existeix un conveni amb Càritas Diocesana de Lleida per dotar
anualment a la Fundació de la quantitat necessària per cobrir les despeses
que es generen per la gestió administrativa i de seguiment social que no
tinguin el finançament de tercers.
Conjuntament amb Càritas Diocesana de Lleida, Fundació Sant IgnasiArrels i CIJCA (Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur) està en marxa
el projecte DIDO (Dispositiu d’Igualtat d’Oportunitats) per oferir un servei a
les persones, mitjançant l’ajuda domiciliaria, i potenciar que en el futur
puguin apostar per solucions d’emprenedoria. Aquet projecte l’any 2014 ha
actuat els primers mesos, fins acabar els cursos i itineraris iniciats amb 24
joves l’any 2013. No hem comptat amb cap ajut per poder seguir aquest
projecte la resta de l’any tot i que s’ha seguit mantenint els contactes entre
les entitats participants.
L’empresa Troballes Empresa d’Inserció, S.L.U. s’ha compromès a
realitzar dos ajuts, un de 7.024,33€ en compensació al conveni de cessió
dels actius de la FJRR per ser utilitzats per l’empresa i un altre de 4.000,.€.
1.b La Fundació Jaume Rubió i Rubió per tal de poder desenvolupar la seva
tasca d’acompanyament i ajut a les persones en la cerca de llocs de treball i
nous espais d’ocupació i poder actuar en el mercat de treballa a obtingut la
categoria d’Agència de Col·locació el 27 de febrer de 2014 amb el núm.
0900000182.
1.c
Ingressos any 2014
Import
Concepte
Càritas Diocesana

12.265’36€

Càritas Diocesana

25.000’-€

1

Facilitar
contractes
d’inserció.
Programa d’ocupació
de Càritas.

Troballes S.L.U:
PES / S. Sant Jordi

4.000’-€
36.455’-€

Col·laboració
desinteressada.
Col·laboració
programa SAPILA
joves

Mitjançant la col·laboració amb Troballes Empresa d’Inserció S.L.U., s’ha
donat suport i després ajut a la contractació de persones amb dificultats per
inserir-se en el mercat laboral a 5 dones.
S’ha mantingut el conveni de col·laboració amb Troballes Empresa
d’Inserció S.L.U per tal que aquesta pogués utilitzar a precari els equips i
vehicles que la Fundació te, aquest conveni no ha significat cap impacte
monetari.
1.d Mitjançant l’accés a les subvencions que el Fons Social Europeu
concedeix a entitats d’àmbit estatal com Càritas i a les seves entitats s’ha
ingressat el 50% de la despesa dels cursos de formació
professionalitzadora.
Al 2014 s’ha signat un conveni amb l’IMO de l’Ajuntament de Lleida per
contractar 6 mesos una persona jove, dotant econòmicament aquest lloc de
treball.
S’ha rebut una subvenció del Ministerio de Igualdad per facilitar la inserció
de dones amb risc d’exclusió social.
Al 2014 la FJRiR assoleix dins d’AERES el grau d’entitat adherida el que
ens va permetre rebre una subvenció per IRPF- NODUS AERES entre
setembre 2014 i agost 2015.
En total s’ha comptat amb 70.561’85€ de subvencions pel 2014 per tots els
conceptes enumerats en aquest apartat.
Ajuts atorgats a
Troballes Empresa
d’Inserció S.L.U.
Ajuts individuals

Import
12.265’36€
695’-€

Concepte
Facilitar contractes
d’inserció.
Ajuts individuals

2 Base de presentació dels comptes anuals
2.1 Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera, així com dels resultats de l’entitat.
La Fundació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de
dimensió reduïda.
2.2 S’han aplicat el principis comptables adients per reflectir una imatge fidel
de la situació patrimonial de la Fundació.
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2.3
Al ser aquest el quart exercici d’existència de la Fundació i el
tercer any amb d’activitat econòmica hi ha informació comparativa d’aquells
comptes utilitzats durant l’exercici del 2013 i 2014, s’han agrupat partides.

3 Aplicació de resultats

Base de repartiment
Resultats de l’exercici
Total base de repartiment
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendent d’aplicació en activitats
estatutàries
Compensació d’exercicis negatius d’exercicis
anteriors
Total base de repartiment

Import
Any 2014

Import
Any 2013

4.010’31€

1.663’93€

4.010’31€

1.663’93€

El superàvit del exercici s’ha destinat a compensar una part de les pèrdues del
exercici de l’any 2011.
4 Normes de registre i valoració
4.1
La fundació no te immobilitzat intangible.
4.2
No hi ha bens integrats del patrimoni cultural.
4.3
El immobilitzat material s’ha amortitzat seguint el criteri de la seva
vida útil i el seu valor inicial és el que recull l’escriptura de
constitució documentada per l’informe d’un pèrit professional
independent.
4.4
Del resultat del exercici no s’ha registrat l’actiu per impost diferit,
al esser un entitat exempta del mateix impost.

5 Immobilitzat material i intangible
5.1
Els moviments son l’assentament d’obertura i l’aplicació de les
amortitzacions corresponents als vehicles i maquinaria que te la fundació
que son l’aportació inicial no dinerària de maquinaria per valor de 12.133,-€ i
vehicles per valor de 19.867,-€ valorat d’acord amb el peritatge d’un
professional per un total de 32.000’€.
5.2
L’immobilitzat està composat per:
3

Descripció
Carretó Linde E12
Vehicle Peugeot 2914CFG
Vehicle IVECO 2366FRS
25 carros M
5 carros P
10 carros G
Software informàtic
TOTAL

Valor comptable
8.000,00€
2.817,00€
17.050,00€
2.250,00€
581,25€
1.372,50€
1.052,96€
33.123,71€

Les amortitzacions d’aquest exercici son 7.321’81€ i les amortitzacions
acumulades al final del exercici son de 28.18’14€
6 Inversions immobiliàries
No hi ha inversions immobiliàries
7 Béns del patrimoni cultural
No hi béns del patrimoni cultural.
8 Inversions en entitats del grup i associades
La Fundació Jaume Rubió i Rubió posseeix el 100% de les participacions de
l’Empresa d’Inserció Troballes, S.L.U.
9 Actius financers
La fundació no posseeix actius financers
10 Passius financers
La fundació no posseeix passius financers

11 Fons propis
11.1
El saldo inicial dels fons propis correspon al fons dotacional de la
creació de la fundació 60.000,- € i el saldo final és de 59.544,55€, essent la
causa de la disminució l’excedent negatiu del exercici del 2011de 7.150’19€ dels que el 91’51% correspon a l’aplicació d’amortitzacions del
immobilitzat material, més l’aplicació del resultat dels anys 2012 i 2013 i la
d’aquest exercici de 4.010,31€.
11.2

No hi ha desemborsaments pendents de realitzar.

11.3

Les aportacions no dineràries fetes al fons dotacional s’han valorat
mitjançant el peritatge d’un professional taxador i la seva valoració
forma part de l’escriptura fundacional.

12 Subvencions, donacions i llegats
4

12.1
S’han rebut 6 subvencions per valor total de 70.561’85€ pendents
de cobrar i que figuren en l’actiu del balanç sumant al capítol d’altres
deutors de l’activitat els imports pendents de cobrar de subvencions de
l’administració.
.
No s’ha rebut cap subvenció amb caràcter de capital.
12.2
S’ha obtingut una subvenció per la convocatòria del IRPF
mitjançant AERES, de 41.882,-€ dels quals corresponen a l’any 2014
8.939’87€ i la resta s’executarà l’any 2015.
12.3
S’ha rebut una donació de 11.024’33€ de l’empresa Troballes
Empresa d’Inserció, S.L.U. a mode de col·laboració.
12.4
S’han complert les condicions de les subvencions rebudes i que
figuren al compte d’explotació.
S’ha anotat una subvenció concedida per haver estat reconeguda com
Agencia de Col·locació amb la eventualitat de que 40 persones derivades
pel SOC (un 25% siguin contractades). Situació que no hem reconegut com
un ingrés a l’exercici doncs no es preveu que aquesta condició es doni.
L’import anotat és de 10.600,-€
13 Situació fiscal
13.1
La Fundació està exempta del impost de societats i no tenim cap
deute fiscal.
13.1.a
No hi ha diferències temporaries.

14 Ingressos i despeses
14.1
No han existit depeses del funcionament de l’òrgan de la fundació.
14.2
S’ha concedit un ajut de 12.265’36€ a l’empresa Troballes S.L.U.
per tal de facilitar la coordinació de la contractació de persones que venen
derivades del programa d’acollida de Càritas Diocesana de Lleida.
No hi ha aprovisionaments.
El capítol de personal contempla la contractació de cinc persones que s’han
anat incorporant progressivament a l’empresa en funció de les subvencions
aconseguides. Una persona amb funcions administratives a temps complert,
un gerent amb una dedicació de 10 hores setmanals, una insertora laboral a
partir del 1r. trimestre a temps complert i una persona el 4t trimestre com
insertora laboral que absorbeix la tasca que es realitzava a l’Associació
Sociolaboral Troballes.
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14.3
No s’han realitzat vendes ni prestació de serveis per permuta de
bens no monetaris ni serveis.
14.4

No hi ha resultats originats fora de l’activitat normal de la fundació.

14.5
No procedeix informació d’aquest punt doncs no hem tingut
activitat ni amb entitats del grup ni amb tercers.

15 Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats
estatutàries
15.1

Els actius corrents de la fundació estan vinculats al compliment de
les finalitats estatutàries i tots ells son de la dotació fundacional
essent equips i vehicles cedit el seu ús i ja utilitzats per l’Empresa
d’Inserció Troballes, S.L.U i corresponen a :

Descripció
Carretó
Linde E12
Vehícle Peugeot 2914CFG
Vehícle IVECO 2366FRS
25 carros M
5 carros P
10 carros G
Programes informàtics
TOTAL

Valor
comptable
8.000,00
2.817,00
17.050,00
2.250,00
581,25
1.372,50
1.052,96
33.123,71

Vida útil
4 anys
5 anys
5 anys
4 anys
4 anys
4 anys
4 anys

Amortització
acumulada
7.863,01
2.215,01
13.406,44
2.211,47
571,29
1.348.98
501,94
28.118,14

16 Operacions amb parts vinculades
16.1.b
Tot i no tenir conseqüències ni econòmiques ni comptables
informem, el patronat va considerar l’any 2011 convenient que els actius
fossin aprofitats per l’Empresa d’Inserció Troballes S.L.U., dedicada a la
inserció al mon laboral de persones físiques sense hàbits laborals i amb
dificultats per integrar-se al mon laboral, principis que coincideixen amb
l’objecte i les finalitats fundacionals d’aquesta fundació. Per tal de preservar
els bens prestats s’ha formalitzat un acord de cessió de durada provisional
amb garantia de devolució dels bens prestats en les mateixes condicions de
conservació i estat d’ús al moment en que s’han prestat. Essent la
vinculació directa doncs l’empresa aquest any a passat a ser propietat de la
Fundació.
No correspon informar de la resta de punts d’aquest apartat al no haver-hi
cap d’ells entre entitats vinculades tret del informat en el punt anterior.
17 Altra informació.
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17.1 La persona contractada inicialment a mitja jornada amb la categoria de
Director de la Fundació ha passat a una dedicació del 15% d’una jornada
normal.
18 Informació segmentada
Els ingressos obtingut per la Fundació s’han destinat :
- A dotar llocs de treball en l’Empresa d’Inserció Troballes doncs el perfil
de les persones difícilment podria permetre ser contractat.
- A contractar dos insertoras laborals per facilitar l’accés al mercat de
treballa a les 436 persones que s’han ates.
- A la realització de 4 cursos professionalitzadors a 60 persones, amb
col·laboració de PES- Salesians Sant Jordi.
El centre de treball està integrat en l’edifici de Càritas Diocesana de Lleida i
no suposa cap despesa per la Fundació.
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ACCIONS DE LA FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ

TROBALLES EMPRESA D’INSERCIÓ (EI) SLU
Troballes Empres d’Inserció S.L.U. ha estat promoguda per la FJRR, amb la
finalitat d’aconseguir un nivell d’ocupabilitat suficient, a les persones amb
especials dificultats per treballar i trobar feina, per tal de desenvolupar-se
professionalment de forma autònoma i íntegra, i per crear llocs de treball en
l’economia social i solidaria, Troballes té en aquests moments dos activitats
econòmiques: una, és la recuperació del tèxtil familiar i l’altra dedicada a la
neteja i ajuts a la llar.
Els col·lectius que es troben en especials dificultats són molt heterogenis i
amb problemàtiques diferents però totes aquestes persones tenen uns trets
comuns com: manca de motivació, dificultats d’adaptació, poques capacitats
per desenvolupar un lloc de treball laboral, manca de formació bàsica,
manca de xarxa social i manca de recursos propis per treballar.
OBJECTIUS
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 la seva inserció en el mercat laboral ordinari.
Resum de l’activitat:
1. Acció medioambiental
• Hem arribat a instal·lar 205 contenidors; en 89 poblacions de les
províncies de Lleida i Osca
• Hem recollit 864.179 kg de roba.
2.
•
•
•
•
•
•

Acció de Producció
S’han tallat i venut 1.520 kg de roba per a drap
S’han venut 13.756 kg de sabates
S’han venut 92.822 peces de roba a les botigues
S’han venut 538.534 kg de roba per a l’exportació
S’han manipulat 10.921 kg de joguines al taller d’ASPROS
S’han fet 300 serveis de bugaderia per als temporers

3. Acció de l’ Inserció laboral
Entrevistes d'acolliment a la empresa

9

Sessions de recerca de feina i formació
Sessions
de
professional

formació

tècnica

353
i
230

Tutories de seguiment

204
8

Contractes
i
individualitzats

plans

de

treball
9

Nombre d’anàlisi de competències dels
treballadors

22

Acompanyaments en el lloc de treball

230

El 45% han estat homes i el 55% dones.
4. Formació en el lloc de treball
Alumnes en pràctiques del DIDO

24

Alumnes de pràctiques Taller

6

Alumnes en pràctiques d’escoles especials

6

Alumnes en pràctiques del mòdul Insertor Social

1

Alumnes en pràctiques mòdul Administració

2

Alumnes en pràctiques Escola del Treball

3

5. Personal que es dedica a l’acompanyament
Un educador social (fins setembre)

A mitja jornada

Una insertora laboral

A jornada completa

Un insertor laboral

A mitja jornada

Voluntariat de Troballes
Una responsable voluntària

3 hores setmanals

6. Personal de producció en Troballes E.I..
Gerent - administrador

1

Encarregats o acompanyament a la
producció

2

Classificació de roba

4

Dependents de botiga

2

Administratiu

1

Llocs de treball per a personal d’inserció en Troballes E.I. secció
recuperació de roba.
Llocs de treball per persones discapacitades

1

Xofers (personal d’inserció sociolaboral)

2

9

Classificació de la roba (personal d’inserció
sociolaboral)

3

Mosso (personal d’inserció sociolaboral)

1

Dependents de
sociolaboral)

2

botiga

(personal

d’inserció

PROGRAMA SERVEI ACOLLIDA PARROQUIAL PER A LA INSERCIÓ
LABORAL (SAPILA) – AGENCIA DE COL·LOCACIÓ FUNDACIÓ JAUME
RUBIO I RUBIO.
OBJECTIUS
General
1. Garantir una acollida de qualitat, i un procés d’atenció i intervenció
personalitzat i participatiu.
2. Aconseguir un desenvolupament integral (personal, familiar, social i laboral),
en clau d’inserció sociolaboral
3. Millorar les competències sociolaborals i professionals proporcionant una
qualificació que permeti el desenvolupament d’un lloc de treball.
4. Recolzar la consecució i manteniment d’un treball
5. Recolzar i acompanyar el procés d’emprenedoria de les persones que
vulguin realitzar un projecte empresarial
Específics / Operatius
1. Garantir una acollida de qualitat, i un procés d’atenció i intervenció
personalitzat i participatiu.
o Se senti acollida, respectada i acceptada durant tot el procés, i
informada de les possibilitats que li ofereix.
o Assumeixi la seva situació i s’impliqui en el seu procés diagnòstic
o Participi corresponsablement (agent-participant) en la elaboració del
seu itinerari personalitat d’inserció, de manera realista i avaluable.
2. Aconseguir un desenvolupament integral (personal, familiar, social i laboral),
en clau d’inserció sociolaboral
o Millora d’habilitats personals i socials mitjançant les accions laborals
que se li proposin.
o Coordinació amb els professionals de referència.
3. Millorar les competències sociolaborals i professionals proporcionant una
qualificació que permeti el desenvolupament d’un lloc de treball.
o Adquirir competències laborals i professionals
o Participar activament en el seu procés formatiu, definint l’itinerari
laboral juntament amb el professional
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o Realitzar amb aprofitament pràctiques, en empresa, que permetin la
millora del seu perfil professional
o Oferir informació sobre cursos de formació professional i/o derivant a
altres entitats.
o Oferir cursos de formació professionalitzadora.
4. Recolzar la consecució i manteniment d’un treball
o Que el participant sigui responsable en el seu procés de recerca,
consecució i manteniment d’un lloc de treball
o Mantenir el lloc de treball i aplicar les habilitats i destreses durant el
procés d’inserció sociolaboral.
o Acompanyar el participant en el nou lloc de treball
o Acompanyar i ajudar a l’ocupador, en la inserció de les persones que
contracta.
o Potenciar un equip per a la prospecció d’empreses, i generar una
borsa de treball per a la gestió del servei d’agència de col·locació.
5. Recolzar i acompanyar el procés d’emprenedoria de les persones que
vulguin realitzar un projecte empresarial
o Facilitar informació precisa, per a poder escollir el sector
empresarials més adequat a les seves habilitats professionals
o Realitzar formació per a la emprenedoria.
o Assessorar a la persona en les diferents vies de finançament.
o Acompanyar i recolzar el procés de gestió empresarial.
RESUM DE LA TASCA REALITZADA
L’any 2014, les ACTUACIONS PREVISTES I REALITZADES han estat les
següents :
1. Consolidar la atenció oferta als/les usuaris/àries derivats/ades al
servei, des dels diferents programes de Caritas Diocesana de
Lleida, i des d’entitas externes (Serveis Socials d’Atenció Primària
de l’Ajuntament).
a. L’any 2014 s’han consolidat les derivacions i atencions realitzades des
del programa SAPILA, tant d’aquells/es participants procedents dels
programes de Caritas Diocesana de Lleida, com d’agents externs, i
també a persones que, per iniciativa pròpia, s’han interessant pel servei
d’orientació laboral. La derivació s’ha dut a terme prèvia fitxa de
derivació, o prèvia inscripció a sessions inicials informatives del
programa.
b. S’ha realitzat de gener a desembre de 2014.
c. El nombre de participants derivats al programa SAPILA, durant 2014, ha
estat de 371; xifra que inclou derivacions procedents de programes
interns i externs. El nombre total de participants puja fins al 436, dels
que 265 són dones, i 171, homes.
2. Realització de diagnòstics laborals i itineraris personals d’inserció
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a. Durant l’execució del programa, i en el transcurs de la atenció als/les
participants, es realitzen diagnòstics laborals a aquelles persones ateses
en entrevista. Per a la realització dels diagnòstics, i posteriors itineraris
personals d’inserció, es fa ús del Qüestionari de Demanda de Feina; que
permet la recollida exhaustiva de dades, valorar el nivell d’ocupabilitat
del/la participant, i el grau de competències sociolaborals, bàsiques,
instrumentals, transversals, i d’accés a la ocupació. Amb tota la
informació disponible, es concreta el pla de treball individual, que pretén
afavorir el nivell d’ocupabilitat, i contribuir a la seva inserció al mercat
laboral. Del pla acordat, se’n fa seguiment mitjançat entrevistes
individuals i/o accions grupals.
b. S’ha dut a terme de gener a desembre de 2014.
c. El nombre total de participants derivats al programa SAPILA, i que han
assistit a una primera acció ha estat de 281.
3. Acompanyar als/les participants del programa d’Acollida Laboral en
l’itinerari personal d’inserció, i en el procés de recerca, consecució
i manteniment d’un lloc de treball.
a. Les accions d’acompanyament a participants dutes a terme, inclouen
sessions informatives, entrevistes individuals, accions de formació
grupal, coordinació amb agents interns o externs, a l’hora que
l’actualització de recursos ocupacionals i formatius, d’interès per al
foment de la ocupabilitat dels/les participants. També s’inclou el
seguiment mitjançant contactes telefònics, correu electrònic, etcètera.
b. L’acompanyament a participants s’ha realitzat de gener a desembre de
2014.
c. El nombre de participants en actuacions d’acompanyament és el mateix
que el nombre de participants assistents, almenys, a la primera sessió
del programa SAPILA. En total, 436 persones han participat al programa.
D’altra banda, els participants que han assistit a accions de formació
FOL (Formació en Orientació Laboral) de manera regular, han estat 6,
tot dones, i de octubre a desembre.
d. Pel que fa a les accions grupals de Club de Recerca de Feina, han
assistit de forma regular unes 36 persones, entre setembre i desembre
de 2014. En termes globals, finalment, el darrer any 2014 s’han registrat
més de 1300 respostes al programa informàtic SICCE; en concret, 1319.
4. Coordinació del programa d’Acollida Laboral, amb la resta de
programes de Cáritas Diocesana de Lleida, entitats externes, i amb
els Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Lleida.
a. La coordinació amb els diferents programes de Caritas Diocesana de
Lleida, i amb agents professionals externs s’ha realitzat, de manera
inicial, mitjançant la Fitxa de derivació. A continuació, al/la participant se’l
cita a sessió informativa del programa i/o entrevista individual amb un/a
tècnic/a del programa. Posteriorment, la coordinació i seguiment dels/les
participants al programa es realitza per correu electrònic, contactes
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telefònics…on s’informa del procés del/la participant, es complementa
informació, i es prova de reforçar el procés de recerca de feina i inserció,
des de tots els àmbits en els que se l’atén.
b. Les tasques de coordinació i seguiment dels participants derivats es duu
a terme de gener a desembre de 2014.
c. La coordinació amb programes interns i externs, ha permès
comptabilitzar un total de 371 sol·licituds; d’aquestes, 184 pertanyen a
agents externs, com els Serveis Socials d’Atenció Primària, i 61 a
Caritas Diocesana de Lleida. A aquesta xifra, caldria sumar-hi les
sol·licituds procedents de persones que s’interessen per participar en el
programa, per iniciativa pròpia.
5. Ampliar el servei d’Acollida i intervenció personalitzada al territori
de la Diòcesis de Lleida.
a. La ampliació del servei d’Acollida Laboral al territori de la Diòcesis de
Lleida, i la seva implantació a les Càritas Parroquials, persegueix que un
major nombre de persones puguin beneficiar-se i participar del
programa, i accedir a informació i assessorament per a la recerca de
feina i la millora de la ocupabilitat. En aquest sentit, s’han dut a terme
accions de sensibilització, dirigides a persones voluntàries, i amb
l’objectiu de fomentar i animar la seva participació al programa SAPILA.
b. S’ha realitzat acció de sensibilització, al mes de maig.
c. A l’acció de difusió del programa, realitzada a maig de 2014, a la localitat
d’Artesa de Lleida, hi van assistir 4 persones (3 dones i 1 home).
6. Continuació de la coordinació amb l’empresa d’inserció
TROBALLES, per a la gestió de vacants i/o realització de practiques
formatives.
a. L’any 2014 ha continuat la coordinació amb la empresa de inserció
Troballes, tant la secció de recuperació de roba, com la secció llar. Tal
coordinació es duu a terme, en primer lloc, amb la derivació de
participants a la empresa, amb l’objectiu de poder cobrir llocs de treball
vacants, i que aquests s’hi puguin incorporar per a desenvolupar i
adquirir hàbits i competències sociolaborals. I, posteriorment, amb el
seguiment d’aquells/es participants ja incorporats a la empresa,
mitjançant reunions de coordinació, amb participació de tots els
membres de l’Equip Social de Fundació Jaume Rubió i Rubió.
b. La coordinació amb la empresa, s’ha realitzat durant tot l’any 2014.
c. Durant 2014, s’han derivat participants a la empresa d’inserció Troballes,
tant per cobrir llocs de treball en la secció de recuperació de tèxtil
(magatzem, transport, botiga), como per llocs de treball propis de la
secció Troballes Llar (neteges). Concretament, s’han produït 5 noves
contractacions per Troballes Llar (3 dones i 2 homes), i 8, a Troballes, en
la secció de tèxtil (4 homes i 4 dones)
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7. Dur a terme accions de promoció/prospecció/intermediació de
relacions de col·laboració amb empreses, Administracions
Públiques, i/o altres agents socials.
a. Les accions de promoció i prospecció de relacions de col·laboració cap a
altres empreses, Administracions i/o altres agents socials, persegueixen
una major sensibilització i implicació d’aquests en els processos
d’inserció laboral dels col·lectius de població en situació de major risc
social, així com la realització d’accions per a la millora d’ocupabilitat dels
participants, la creació de llocs de treball, i la incorporació d’aquests al
mercat laboral.
De manera concreta, les accions realitzades a citar són les següents:
-

Col·laboració amb la Parròquia Sant Ignasi de Lleida, per a la
realització de classes de formació en competències lingüístiques
bàsiques.

-

Col·laboració amb entitats de la zona de Lleida (Arrels-Sant Ignasi;
Salesians Sant Jordi), per a la realització d’accions formatives
ocupacionals, especialment destinades al col·lectiu de joves.

-

Conveni de col·laboració amb Pagesos Solidaris (Unió de Pagesos),
a partir del treball realitzat a la Comissió Sociolaboral de Caritas
Catalunya, i consistent en la derivació de participants a la seva borsa
de treball interna, especialitzada en sector agrari i ramader.

-

Acreditació, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de
la Fundació Jaume Rubió i Rubió com a Agència de col·locació.

-

Conveni de col·laboració amb el SOC, per tal de atendre a persones
derivades des del Servei d’Ocupació de Catalunya, i realitzar-hi
accions de suport a la recerca de feina.

-

Gestió d’ofertes de treball, en llocs de servei domèstic i atenció
domiciliària a persones grans, majoritàriament per a domicilis
particulars.

-

Conveni de col·laboració amb Institut Municipal d’Ocupació Salvador
Seguí, per a la derivació de participants a cursos formatius.

-

Participació de la Fundació Jaume Rubió i Rubió a la Taula del 3r
Sector de la Diòcesis de Lleida.

-

Continuació de la col·laboració amb l’empresa del sector
agroalimentari Arilfruit - contactada a partir de l’execució l’any 2013,
del programa Fons Solidari per a la Inclusió, - i que al 2014 ha
contractat també a participants del programa SAPILA.

b. Les accions s’han executat de gener a desembre de 2014.
c. En relació al nombre de participants i/o beneficiaris, podem aportar les
següents dades:
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-

El conveni de col·laboració amb Pagesos Solidaris ha permès derivar
a 47 persones a la seva borsa de treball interna, centrada en sector
agrícola i ramader.

-

S’han gestionat un total de 24 sol·licituds de treball, en sector
domèstic.

-

La col·laboració amb la Parròquia de Sant Ignasi ha facilitat que,
durant 2014, prop de 70 persones es formin en competències
lingüístiques.

-

La col·laboració amb l’empresa Arilfruit, ha permès 10 contractacions
durant 2014.

EL PROGRAMA EN XIFRES
Persones contractades, col·laboradors, i voluntaris.
Durant l’any 2014, l’equip del programa SAPILA ha estat format, durant tot
l’any, per 2 professionals: una tècnica, i el cap d’àrea. La dedicació
d’aquestes dues persones és: jornada completa, per part del tècnic, i
jornada parcial, per part del cap d’àrea. A partir del mes d’abril, s’hi afegeix
una nova professional tècnica, amb dedicació d’1/4 de jornada.
Aquests professionals, alhora, formen part d’un equip de treball més ampli:
l’equip social de Fundació Jaume Rubió i Rubio, del que durant 2014 han
format part la tècnica d’inserció laboral i l’educador de l’empresa d’inserció
Troballes. La totalitat de membres de l’equip social es reuneix amb
periodicitat setmanal.
Com a personal voluntari, el programa ha comptat, des del mes d’octubre,
amb 3 persones que col·laboren en el desenvolupament del Club de
Recerca de Feina.
I, a més, també cal destacar la col·laboració del personal voluntari que duu
a terme les accions formatives en competències lingüístiques bàsiques, a la
Parròquia Sant Ignasi.
Funcionament del servei
El SAPILA ofereix una atenció individualitzada, en matèria laboral, en horari
de dilluns a divendres de 10h a 14h, i de dilluns a dijous per la tarda, en
horari de 16h a 19h.
Les persones que s’atenen al programa venen, habitualment, amb cita
prèvia. I han estat derivades des dels diferents programes de Caritas
Diocesana de Lleida, els Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament
de Lleida, el SOC, o bé s’han interessat elles mateixes per participar en el
programa i hi han sol·licitat cita.
Recursos esmerçats en el programa
Per a la realització del programa SAPILA, Fundació Jaume Rubió i Rubió
disposa de diversos recursos materials.
Per a les accions grupals, ja siguin de presentació del programa i/o per
accions formatives en tècniques i recerca de feina, es disposa de la sala de
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reunions i d’una aula informàtica, amb 6 ordinadors. Precisament, aquesta
aula d’informàtica, s’ha estrenat durant l’any 2014, i s’utilitza tant per
accions de formació a participants com per la recerca activa de feina per
Internet. I també està previst que s’utilitzi per a la formació en competència
informàtica, a iniciar durant l’any 2015.
Pel que fa a les accions individuals amb els/les participants, el programa
disposa de despatxos, per tal de realitzar-hi les entrevistes personals, en un
entorn de major privacitat.
I, per a tot plegat, i que la realització del programa sigui possible, es fa ús de
materials elaborats d’informació sobre recursos ocupacionals i formatius;
eines i materials de formació en tècniques de recerca de feina; documents
informatius sobre el programa...
Perfils dels/les usuaris/àries atesos/es
El passat any 2014, han estat 371 les noves sol·licituds rebudes per a
participar al programa SAPILA. D’aquestes, han assistit a, almenys una
acció, 281 persones.
Pel que fa a les persones totals ateses durant l’any 2014 pel programa
SAPILA, la xifra puja a 436; dada que inclou les noves sol·licituds, però
també aquells participants d’anys anteriors que han assistit durant 2014 a
alguna acció del programa, i s’ha realitzat intervenció amb ells.

Dades de la població atesa
o

Segons el sexe:
2014

%

Dones

265

60,78%

Homes

171

39,22%

Total

436

100,00%

2014
39%

Dones

61%

16

Homes

2014
120
100
80
60
40
20
0

<25

25-35

36-54

>54

Homes

o

Segons origen:

2014

Homes

%

Dones

%

Total

%

Origen
Espanyol

72

42,11%

91

34,34%

163

37,39%

Origen
Immigrant

99

57,89%

174

65,66%

273

62,61%

171

100%

265

100%

436

100%

2014
174

99

91

72

HOMES

DONES

Origen Espanyol

Origen Immigrant

Resultats d’inserció
Pel que fa a les dades d’inserció al mercat de treball dels/les participants del
SAPILA, creiem convenient començar dient que aquesta és una xifra que continua
essent susceptible de millora en els propers anys.
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De forma concreta, l’any 2014 han estat 29 les persones que s’han incorporat al
mercat laboral. I, d’aquestes, la major part s’han concentrat en sector agrícola i
domèstic, i amb contractes de temporada i/o de curta durada.
D’aquests, cal comentar els 13 contractes formalitzats amb la empresa d’inserció
Troballes, en les seves seccions de tèxtil i Llar, i que han permès que participants
del programa s’incorporessin a un lloc de treball.
2014
Home

9

Dona

20

Total

29

I, en funció del sexe, les dades ens mostren que, de les 29

incorporacions produïdes al 2014, 20 han estat de dones, i 9 de
d’homes. Així, com ja s’observava en altres anys, són les dones que
sembla que tenen majors opcions d’ocupabilitat en el mercat laboral
actual; la demanda de llocs de treball en sectors assistencials,
domèstics, de neteja, així com la creació específica de llocs de treball en
magatzems fructícoles, durant campanya estival, i per a tasques
d’envasadora, han facilitats que sigui el gènere femení el que, en major
nombre, hagi trobat una feina durant 2014.

TROBALLES LLAR
TROBALLES LLAR és un servei que ofereix TROBALLES EI SLU, és
una nova activitat econòmica que ofereix serveis de neteja i ajuda a la
llar. Sorgeix arran de la iniciativa conjunta de les entitats Salesians San
Jordi – Lleida, Arrels – Sant Ignasi, Troballes E.I. i Càritas Diocesana de
Lleida, que s’involucren en un projecte, anomenat DIDO (Dispositiu
d’Igualtat d’Oportunitats). Aquest dispositiu té com a objectiu afavorir la
inserció laboral de persones en risc d’exclusió social amb itineraris de
formació individualitzats, pràctiques i l’oferiment de contractes d’inserció.

SERVEI DE TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT (TBC)
La FJRR, és una entitat amb vocació de servei a la ciutadania de Lleida.
Una de les accions que desenvolupa, és oferir treball a persones que
han tingut problemes amb la Llei i que han de realitzar serveis en
benefici de la comunitat.
Objectiu General: Oferir llocs de treball al Departament de Justícia
perquè les persones amb penes de TBC
puguin tenir lloc per
desenvolupar-lo
Les accions es duen a terme a la seu de l’empresa d’inserció Troballes,
SLU.
Resum de l’activitat:
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S’han signat amb El Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales,
(INTRES), 69 convenis de persones adultes i 9 de menors.

PROGRAMA LLIURAMENT SOCIAL DE LA ROBA
La Fundació Jaume Rubió i Rubió és una entitat promoguda per Càritas
Diocesana de Lleida per la realització del seu programa de lluita contra
l’atur.
El projecte de lliurament de roba gratuït ha estat des de el naixement del
projecte de recuperació de roba familiar de Roba Amiga i que posa en
marxa la Fundació Jaume Rubió i Rubió amb TROBALLES E.I., la
intenció era que la donació de roba es pogués donar d’una manera digna
i tenint en compte les persones i que també aquest recurs es pugui
repartir amb equitat i aprofitament per part dels usuaris.
Així des de l’any 2001 que vam obrir la primera botiga es va repartir
sempre roba per a persones que no tenen recursos. Sempre a la
supervisió de les treballadores socials de Càritas Diocesana de Lleida, ja
que creiem que és un recurs escàs i que s’ha de saber controlar i a més
creiem que no hem de donar roba sense sentit.
En l’any 2014 vam acordar que també les treballadores socials dels
serveis socials de bases podien enviar directament als usuaris a la
botiga per que poguessin accedir a la roba el que la necessiti.
RESUM DE LA TASCA REALITZADA
Aquest any 2014 hem realitzat la nostra tasca de lliurament gratuït de
roba a les persones necessitades d’aquest element, podem ressaltar que
hem anat consolidant el que havíem començat en l’any 2013 i és que les
derivacions es facin directament des de el professional que veu la
necessitat, ja que abans tenia que passar per l’acollida de Càritas
Diocesana de Lleida, a més de fer més inoperatiu la donació duplicàvem
la feina als professionals.
Crec que ha segut una bona iniciativa i que està funcionant.
Els que envien persones a la botiga social són els serveis socials de
base de l’Ajuntament de Lleida que estan organitzades en quatre zones,
cada zona té dos dies al mes per enviar als seus usuaris a la botiga,
l’enviament és a través d’un full de derivació que és recollit per el
voluntari o voluntària que està en el servei el dia concret.
Una altra entitat és Càritas Diocesana de Lleida i també tenim els
Consells Comarcals de Segrià, Urgell, Pla d’Urgell i Garrigues, aquests
últims per un conveni que es va firmat en el seu moment i que per la
recollida de roba en els seus municipis fem aquest canvi.
Aquest any hem repartir vora de 13.000 peces de roba a un total de
1480 persones i per un valor aproximat de 48.199€ .
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ENTITAT

PECES DE ROBA

COST

7.021

23.787,00 €

CARITAS PARROQUIAL D'ALCARRAS

54

285,00 €

CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

23

62,00 €

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

20

71,00 €

CONSELL COMARCAL PLA D'URGELL

37

65,00 €

382

1.927,00 €

32

100,00 €

MARANYOSA

400

1.376,00 €

SERVEIS SOCIALS BELL-LLOC D'URGELL

111

261,00 €

ZONA I - DEMOCRACIA I TALLADA

1.532

6.584,00 €

ZONA II- MARIOLA

1.561

5.939,00 €

ZONA III- BALAFIA PARDINYES I SECA

918

3.993,00 €

ZONA IV - CAP PONT, BORDETA

914

3.730,00 €

13.005

48.180,00 €

CARITAS DIOCESANA DE LLEIDA

EAIA-AJUNTAMENT DE LLEIDA
ESCLAT

SUMES TOTALS
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PROGRAMA VOLUNTARIAT
La FJRR compta amb els voluntaris i voluntàries que fins ara estaven
col·laborant
en l’Associació Troballes; gairebé un centenar de
voluntaris/àries en tota aquesta activitat són fidels perquè aquest projecte
segueixi endavant i, certament, si no fos pel treball voluntari moltes coses
que es fan no es podríem tirar endavant.
El voluntariat es divideix en diferents branques dintre de la Fundació, hi ha
el grup que fa feines de manteniment, un altre que planxa i repassa la roba
amb costura, un altre grup molt nombrós i en equips organitzats, s’ocupa
d’atendre les botigues de roba segona mà i les socials; a l’administració i
per ajudar a aprendre català i castellà també hi ha voluntariat.
Hi ha voluntariat més específic que fan feines més concretes junt amb un
monitor, són els voluntaris/àries d’ASPROS, aquests venen cada dilluns i
ajuden a tasques de magatzem com: netejar objectes, triar llibres i
empaquetar-los, planxar i altres tasques.
Un altre grup de voluntariat és el de l’Escola de Sant Josep que venen a fer
pràctiques a Troballes EI amb les seves monitores i que sobretot es
dediquen a cosir, planxar i netejar la roba.
EL PROGRAMA EN XIFRES
Qualificació/Experièn
cia

Nº
total

Funcions

Dedi
cació

Enginyer agrònom

1

President de la fundació

10

Capellans

2

Vocals de la fundació

10

Empresari

1

Vocals de la fundació

20

Administrativa jubilada

1

Secretaria de la fundació

20

Jubilats

8

Tasques
de
manteniment i tasques
administratives

40

Mestreses de casa

75

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

20

Professor jubilat

1

Classes de castellà i
català

10
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Balanç Social any 2013
9 contractes d’inserció sociolaboral
42 alumnes de pràctiques
58 participants a TBC
1.480 beneficiaris als quals s’ha lliurat roba gratuïtament
85 voluntaris/àries
4.335 kg de roba de lliurament social
436 participants que s’han acollit al SAPILA
350 serveis de bugaderia per a temporers
22 Persones d’inserció amb 16.741 hores contractades
Balanç mediambiental
205 contenidors a 89 poblacions
864.179 kg de roba recollida
92.822 peces de roba recuperada
13.005 peces de roba lliurada gratuïtament
1.520 kg de roba transformada en drap
10.921kg de joguines recuperades juntament amb ASPROS
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