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1. ACTIVITATS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
La USAP té la funció d’afavorir i potenciar l’autonomia i la independència de les
persones treballadores amb diversitat funcional en el seu lloc de treball, l’equip de
suport atén les necessitats i les demandes de la pròpia persona, genera
oportunitats per tal que aquesta pugui desenvolupar el nivell òptim competencial.
En aquest sentit, les activitats laborals que ofereix FT compten amb un ample
ventall de condicions i permet oferir entorns amb diferents nivells de suport i si és
possible consolidar les competències personals, socials i laborals per la inserció a
l’empresa ordinària.
Els serveis que desenvolupem directament en la comunitat, les empreses, les
fàbriques, les oficines, els parcs, etc. permeten fomentar nivells més elevats
d’autonomia, bones actituds i la relació sòcio-laboral en la comunitat, així
s’estableixen vincles i millora significativament la satisfacció personal, la seguretat i
l’autoestima de les persones. Es treballa especialment la cura de la imatge
personal, les habilitats socials i les actituds, les normes de cortesia, la comunicació
d’incidències i la qualitat en la feina.

1.1 SERVEIS EXTERNS
1.1.1 Neteja Viària
Hem mantingut les dues activitats principals d’aquest servei:


La neteja viària de caps de setmana i festius de Santa Coloma de
Gramenet que vam iniciar al Novembre de 2006 per l’Adjudicació del Concurs
per 6 anys, i al Febrer de 2012 vam tornar a guanyar el nou concurs per
quatre anys, més dos anys prorrogables. Hem donat cobertura a 30 zones
efectives els caps de setmana i festius, amb una persona a cada zona i amb
la supervisió puntual per part dels/les monitors/es i la responsable de la
brigada. Cada persona s’ha responsabilitzat d’una zona, ha seguit l’itinerari i
els horaris definits, així com ha hagut d’adequar l’activitat i els requeriments
de la feina a l’estacionalitat, de manera que cada zona ha quedat neta en
acabar la jornada.



També una altra brigada de neteja viària ha treballat en unes instal·lacions
hospitalàries de Santa Coloma de dilluns a dissabte.

1.1.2 Jardineria
L’activitat de jardineria s’ha mantingut durant aquest any malgrat la forta
competència:


Manteniment d’espais exteriors i interiors per administracions, entitats
educatives, equipaments esportius, llars d’infants, empreses, en l’àmbit
públic o privat.



Als territoris del barcelonès i del vallès.

L’activitat es desenvolupa o bé en brigades o bé en treball individual, i cada
operari/a realitza determinades tasques segons les seves competències: des de
feines bàsiques fins a ús d’eines o maquinaria: tisora de podar, desbrossadora,
segadora, moto-serra.
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1.1.3 Neteja
La cartera de clients de 2014 del servei de neteja ha estat formada per:


Oficines d’entitats bancàries, empreses privades, comunitats de veïns,
pàrquings, col.legis oficials, administració pública, serveis socials (neteges
de xoc).

Els serveis de neteja s’han realitzat en petites brigades i han permès oferir jornades
de treball parcials o complertes segons les competències de cada treballador/a.
1.1.4 Serveis mediambientals: Recollida de roba a domicili i Punt Verd
A Santa Coloma la Brigada d’Obres i Serveis ha desenvolupat les següents
activitats:


El manteniment dels tres centres propis.



La gestió del Punt Verd ubicat al costat del nostre centre de santa Coloma.



Activitat nova de recollida de roba de segona mà a domicili i a punts de la
ciutat de Santa Coloma, així com la seva distribució segons les comandes
que realitzen els Serveis Socials i les Entitats del Tercer Sector. L’equip de
SOI Laboral ha col·laborat en el procés de rentat i classificat de la roba.

1.2 SERVEIS INTERNS
1.2.1 Serveis Industrials
Hem treballant amb clients de diferents sectors que podríem resumir en:


L’activitat principal ha estat la secció de Línia Tèxtil,
troquelat de components de roba per una empresa amb
màquines del propi client: una talladora automàtica
Compartim amb aquesta empresa la filosofia de
Manufacturing.

on hem realitzat el
prestigi de pell, amb
i sis troqueladores.
treball del Lean



Un equip de FT Badia treballa en la modalitat de subcontrata dins d’una
multinacional portant a terme tasques d’envasats. Per necessitats de la
producció, un segon equip de Santa Coloma s’ha traslladat puntualment a
l’empresa per donar suport. El mateix equip ha realitzat a les nostres
instal.lacions altres processos industrials relacionats amb la ferreteria, la
papereria, laboratori, etc. Aquest entorn laboral ha permès oferir ocupació a
persones amb poca ressistència física, que requereixen treballar asseguts o
amb baixa força física, però amb elevades habilitats en motricitat fina o
grollera. Els ha motivat també poder realitzar part de l’activitat laboral
directament a l’empresa externa.

1.2.2 Ofisfera
L’equip de treball d’externalització de processos administratius ha continuat amb un
procés de recerca de clients i de consolidació. S’han mantingut les feines de
digitalització de documents per alguns organismes públics, introducció de dades,
embossats i alguns processos postals. Durant el 2014 l’àrea ha estrenat el nom
d’Ofisfera i es crea una web específica per potenciar la captació de clients.
Aquesta àrea ha permès contractar persones de Salut Mental, amb competències
en lectoescriptura i en l’entorn de la informàtica, els escàners, les impressores,
l’introducció de dades, etc. i ajustar les jornades als perfils de les persones. Permet
el treball individual o en equip, però en qualsevol cas ofereix la possibilitat de
treballar els hàbits de cura i imatge personal, així com les habilitats socials en
persones amb Asperger i amb malalties mentals. L’ambient de treball facilita
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l’atenció i la concentració en la feina i potencia l’autonomia de la persona respecte
al desenvolupament de la feina i la comunicació d’incidències.

1.2.3 Servei de menjador i cuina pròpia.
El nostre centre té cuina pròpia. El cuiner és un treballador d’una empresa externa
de càtering, però la resta de l’equip de cuina i menjador són persones amb
diversitat funcional contractades per nosaltres sota la supervisió d’una responsable.

1.2.4 Recepció i atenció telefònica en el centre propi.
Una persona ha desenvolupat aquest servei, així com també ha donat suport
d’arxiu i administratiu a altres departaments de l’organització.

1.3 SOI LABORAL
Aquest grup ha estat format per persones del CET que, o bé per envelliment o bé
per deteriorament de la seva salut física o mental, ja no podien fer front a l’activitat
productiva i han estat desenvolupant activitats de teràpia ocupacional, així com
activitats d’ajust personal i social.


Les activitats de teràpia ocupacional han estat la bijuteria i els manipulats.
Han participat també en processos de reciclatge de roba de segona mà
(rentat i classificat de la roba per donar a Serveis Socials i a Entitats del
Tercer Sector).



Com activitats d’ajust han realitzat diferents activitats com: esport o
activitat física de manteniment, informàtica, cuina, assemblees de grup,
música, revista, sortides mensuals, entre altres.

Distribució de persones per àrees

JARDINERIA
NETEJA VIARIA
NETEJA INTERIOR
AREES SUPORT
OFISFERA
INDUSTRIAL
SOI
MANTENIMENT

SEXE
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

DES13
22
3,7
18,6
4,6
7,7
7,7
1
1,4
5,8
4,1
8,3
6,4
4,6
1,4
2,7
0

ABR‐14
22,1
3,8
18,3
4,7
8,9
7,5
1
1,4
3,3
1,4
10,8
9,4
4,2
0,9
2,3
0

jul‐14
22,8
3,2
18,7
5,4
8,2
7,3
1
1,4
3,6
1,8
10,5
9,5
3,8
0,5
2,3
0

OCT‐14
22
3,2
18,6
5
7,8
7,3
1
1,4
4,1
1,8
12,1
9,2
3,7
0,5
2,3
0

DES‐14
24,6
3,3
19,9
4,2
6,8
7,4
1
1,4
3,2
1,4
11,5
9,3
3,2
0,5
2,3
0
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL COL·LECTIU ATÉS
Hem acollit a persones amb diferents diagnòstics: discapacitat intel·lectual, malaltia
mental, física, sensorial o orgànica, totes amb edat laboral i amb competències per
treballar. Aquest col·lectiu, sovint amb especials dificultats afegides o associades a
la discapacitat, es troba amb més obstacles per accedir al mercat laboral ordinari.
Durant aquest any s’ha mantingut la tendència que ens arriben persones amb TMS,
dependències a tòxics i TEA. Mantenim el treballar en xarxa amb els equipaments
especialitzats en Salut Mental i Serveis Socials. Les persones amb TMS acostumen a
estar mancats d’una xarxa social que els ajudi a socialitzar-se, sentir-se entesos,
reconeguts, valorats i pertanyents a un grup. En alguns casos, tampoc no compten
amb un suport familiar funcional on sentir-se reconeguts i valorats. Són persones
etiquetades per un diagnòstic i socialment estigmatitzades. Per circumstàncies
vitals han desenvolupat una especial sensibilitat en la interacció amb els altres,
sent més susceptibles a judicis i dinàmiques relacionals. La seva gran dificultat és la
relació amb els altres. Les possibles recaigudes, brots i ingressos hospitalaris els
porten a una situació d’inestabilitat, fragilitat, inseguretat, sensació de frustració i
impotència que els afecta l’autoestima, la consciència de les seves capacitats i la
pròpia identitat.
Les persones ateses amb TMS estan en seguiment psiquiàtric o especialitzat. Quan
arriben a FT a fer demanda d’ocupació estan en un bon moment del tractament de
la malaltia, estables, conscients del seu trastorn i com els afecta, de la mateixa
manera que saben cuidar-se. Els informes psiquiàtrics confirmen l’adequació de la
seva inserció al mercat laboral, sovint venen d’una formació acadèmica reglada, de
l’OTL, de la xarxa sanitària de salut mental o d’un servei prelaboral.
Algunes de les carències trobades com a característiques d’aquest col·lectiu són les
dificultats a l’hora de definir uns objectius clars i un pla de treball per aconseguirlos, interessos vocacionals confusos, alguns d’ells poc realistes i poc coherents tant
amb l’experiència laboral com amb les seves aptituds. Dificultats d’organització i
constància. Baixa tolerància a la frustració i als canvis. Pors referents al ser capaç,
a l’afrontar-se al mercat laboral, a la possibilitat de perdre la pensió, a no saber
relacionar-se amb els futurs companys de treball i a no poder mantenir un lloc de
treball.
Les persones amb TMS i diversitat funcional poden treballar i això és beneficiós per
la seva salut mental. La seva inserció laboral ofereix empoderament i li retorna el
protagonisme a les seves vides a través de la construcció del seu projecte de vida,
com a eix de la recuperació de la seva pròpia salut. Seran bàsics els factors
motivacionals, les potencialitats de la persona i els coneixements adquirits de la
pròpia experiència.
Els casos que ens arriben amb discapacitat intel·lectual venen majoritàriament de
l’Escola o PQPI, alguns els coneixem a través d’unes pràctiques prèvies, és una
oportunitat de valorar les competències de la persona i la capacitat d’aprenentatge,
alhora que reben una formació pràctica.
Els casos amb discapacitat física ens arriben a través de les oficines d’inserció o es
posen en contacte directament amb nosaltres.
Les dades del col·lectiu del CET de Fundació Tallers de Santa Coloma són les
següents:
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Percentatge de persones per sexe:

Percentatge de persones per franja d’edat:

Percentatge de persones per tipus de contracte Indefinit/Temporal:
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Distribució per tipologia de diagnòstic i percentatge de discapacitat:

Evolució mensual de la plantilla d’usuaris:
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3. Metodologia de treball
FT va elaborar al 2012 un Pla Estratègic de l’Àrea Social, on vam definir la
nostra Missió:
“Garantir la inclusió sòcio-laboral de les persones amb diversitat funcional, dins
l’àrea d’influència dels nostres centres, promovent l’autodeterminació en el seu
projecte vital, orientada a la millora de la seva qualitat de vida.
Per assegurar la sostenibilitat de l’entitat gestionem serveis socials i productius
amb projecció estratègica i una gestió empresarial innovadora, amb la
creació de sinèrgies i treball en xarxa i amb el nostre compromís amb les
persones i el territori.”
Els Valors que vam definir són:
Cooperació: Treball en equip de forma colaborativa i en xarxa, promovent l’escolta
activa i la comunicació entre tots el professionals, dins i fora de la nostra entitat.
Coherència: La nostra missió i els valors no es contradiuen amb la forma com
actuem. Som transparents i ens mostrem tal com som.
Compromís: Dedicació activa per promoure el benestar dels nostres usuaris i
famílies. Treball amb il·lusió, entusiasme, vocació i empatia.
Excelència: Comunicar d’una forma eficaç. Dirigir els esforços per aconseguir
objectius planificats. Millora contínua mitjançant accions de millora. Ètica i qualitat
dels professionals.
Durant el 2014 hem continuat treballant en Comissions amb representació de totes
les àrees i serveis de FT en els Projectes que es van proposar en el Pla Estratègic:


Model centrat en la persona. Aquest projecte porta un any de treball en
el que hem reflexionat i consensuat els següents punts:
Hipòtesis: Si passem d’un model d’atenció per serveis a un marc conceptual
que serveixi de model per a totes les persones, destacant la seva
individualitat i amb una coparticipació de les famílies, els agents socials i de
l’administració, s’aconseguirà tenir una millora de la qualitat de vida de la
persona. Aquest model posarà èmfasi en els desitjos, metes, preferències,
creences i valors de la persona, amb una gestió dels suports necessaris.
Definicions de : Necessitats, preferències, Motivació, Desig, Creença, Meta,
Valors, Talent, Capacitat.
També per conèixer la realitat s’han pasat enquestes a : tots els
treballadors/professionals, i a un muestreig de famílies i de persones
ateses, en aquest últim cas hem utilitzat la escala de qualitat de Vida INICO.
Paralelament els professionals estem rebent formació en Model Centrat a la
Persona.



Envelliment i deteriorament cognitiu: S’ha elaborant una definició
consensuada d’envelliment i deteriorament, i s’han recollint les dades de les
persones ateses a tots els serveis de FT en relació a l’edat,l diagnòstic,
malalties, per fer un estudi de la realitat. Aquest projecte està dividit en 4
parts: Sistemes i eines per la detecció i avaluació de les persones en procés
de deteriorament, Adequació activitats d’ajust personal i social, Adequació
d’activitats productives, Adequació de les infraestructures, Valoració i
seguiment de l’efectivitat dels processos
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Model per Competències: S’ha realitzat un diccionari de competències i
s’han prioritzat de forma consensuada les més rellevants lligades als valors
de l’entitat: compromís, cooperació, comunicació i excel·lència.
Comunicació organitzacional: Aquest projecte s’ha dividit en tres parts:
Comunicació Interna l’objectiu és Dissenyar i implementar el projecte de
coordinació i comunicació interna.
Comunicació amb els Agents Socials l’objectiu és fer un recull dels recursos
de la comunitat i elaborar el mapa de Comunitat de fundació Tallers.
Comunicació institucional l’objectiu és Planificar i realitzar events i accions
de difusió que fomentin la sensibilització i la col·laboració del teixit
empresarial i institucional.

Altres projectes del Pla Estratègic que no hem iniciat encara:




Lleure i Voluntariat.
Optimització de processos.
Col·lectiu en risc d’exclusió social.

Dintre de la metodologia de treball també seguim el model sistèmic, que aporta
recursos i estratègies no només en l’àmbit de l’atenció a l’usuari, sinó també en
altres contextos com serien les organitzacions i institucions, sistemes formats per
varis subsistemes en contínua interacció. Potenciem les sinèrgies del treball en
xarxa i de la col·laboració. Les coordinacions per part de l’ USAP amb la Xarxa de
la comunitat ha estat fonamentalment amb els següents recursos:


Coordinació amb diferents serveis laborals per cobrir les ofertes de treball:
el Servei d’Ocupació, OTL de Grameimpuls, CSM Martí i Julià, Rehabilitació
psicosocial Martí i Julià, Associació AUPA’M, OTL de Badalona, SSIL de
l’Ajuntament de Badalona, IMPO Badalona, Servei Prelaboral Bètula,
Barcelona Activa, Fundació Badalona Capaç, Servei Prelaboral JOIA de
Barcelona, Centre Delta, Consorci La Mina del Projecte ACCES d’Orientació
Laboral de St Adrià de Besòs, Barcelona Activa, Oficina Tècnica de
l’Hospitalet de Llobregat, Fundació Trini Jove.



Amb la Xarxa de salut mental pública de Santa Coloma de Gramenet,
Badalona, Barcelona, Sant Boi, Badia del Vallès, etc., CSMA, CAPS .
Destaquem el CAS Badalona Delta, PSI Sta. Coloma, Parc Salut MarFORUM. Serveis de Mesures Penals Alternatives, Rehabilitació psicosocial de
Torribera, CECAS.



Serveis Socials, Dependència, Seguretat Social, Oficines d’atenció social i
ciutadania, ICAM, INSS.



Amb les fundacions tutelars en referència als casos que estan en tutela i
pre-tuteles, així com la derivació de nous casos a iniciar la Pre-tutela
(Associació Malla, Fundació Tutelar La Tutela, Fundació Tutelar Aspanias,
Fundació Tutelar de Malalts Mentals, Fundació Tutelar Via-Guasp).



Col·laboració amb associacions de lleure i d’esport com “Club Esportiu Serra
Marina” de Santa Coloma de Gramanet, on participen algunes persones de
FT, Esplai Marenostrum, esplai Va de Lleure.



Coordinació amb serveis de llars residència i suport a la Llar com Associació
Aspanide, Fundació Sique, Síndrome de Down, entre altres.
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4. OBJECTIUS PROPOSATS AL 2014 I ACOMPLIMENT DELS MATEIXOS
4.1

Proporcionar un entorn sòcio-laboral adequat a les necessitats individuals de
les persones ateses, atenent l’envelliment, deteriorament de salut i tenint en
compte les noves activitats laborals.
4.1.1. Informar i acompanyar a les persones en els processos d’invalidesa o de jubilació,
adaptant-nos a les necessitats de suport de cada persona i de cada família, a fi de
garantir el dret a la prestació d’ingressos econòmics dels/les nostres
treballadors/es.
4.1.2. Mentre duri el procés retirar l’exigència laboral i oferir un entorn sociolaboral que
li permeti participar activament en activitats que li siguin motivadores i orientades
a la situació de futur.

Valoració:
Accions que s’han desenvolupat: Acompanyament a visites mèdiques i especialistes, així
com a l’ICAM o a la Seguretat Social a les persones i/o famílies amb el suport que
requereixin en cada cas. Assessorament tècnic i legal amb el suport d’un advocat a les
famílies. Coordinació amb el Servei Ocupacional pel desenvolupament de les activitats
d’ajustament personal i social.
A FT Santa Coloma, de les 15 persones que al Gener 2014 estaven pendents de fer el
tràmit d’invalidesa o jubilació, al Desembre 2014 el resultat ha estat que 7 han obtingut
una invalides i 1 es va jubilar.
Els resultats estan éssent altament positius de cara a l’adaptació d’aquestes persones a
aquests processos i les bones vivències expressades per ells, i el 100 % de les persones
participen actualment de la dinàmica del SOIL continuant d’aquesta manera atesos a FT.

4.2

Definir i desenvolupar les accions formatives del Pla Anual de Formació pels
treballadors/es del CET:
4.2.1 Orientades a la millora de les competències bàsiques en la cerca de feina en
l’empresa ordinària (mòduls d’inserció sobre Recursos vers la Recerca Activa de
feina Autoconeixement i Habilitats Socials).
4.2.2 Orientades a la millora de les competències en el lloc de treball o a la millora de
les competències bàsiques (curs de jardineria, curs de màquines d’ofisfera,
alfabetització informàtica, Lean manufacturing).
4.2.3. Orientades a la millora de l’autonomia personal i social (Sexeafectivitat, Igualtat
de gènere, seguretat a les xarxes socials)

Valoració:
A continuació presentem les dades de la formació prevista respecte a la realitzada al llarg
de 2014. Les dades ens evidencien la distribució de les hores formatives respecte a la
millora de tres àmbits diferenciats: Millora de competències en la recerca de feina, la
millora de competències en el lloc de treball, i la millora en l’autonomia personal i social.
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Millora de competències per la
Recerca de Feina
Millora de competències en el lloc de
treball
Millora de l’autonomia personal i
social

% Hores planificades
respecte el Total
14,82

% Hores realitzades
respecte el Total
15,47

71,58

41,73

13,6

42,8

En el capítol següent presentarem el Pla Anual de Formació diferenciant les accions
realitzades i les no realitzades.
A banda d’aquesta formació un usuari que forma part de Comité d’Empresa ha realitzat
un curs d’Introducció a la formació sindical de 25 h.
També destacar que la Fundació Vicki Bernadet ha realitzat una formació dirigida a
persones usuàries i a famílies dels serveis ocupacionals i centre especial de treball. En
aquesta formació han participat del centre especia de treball un usuari i una usuària i les
respectives famílies. El curs Nosaltres també ens relacionem: prevenció, detecció i
actuació (10 h).

4.3

Planificar accions encaminades a la inserció en empresa ordinària.
4.3.1 Acollir per part de OOIF (Oficina d’orientació i inserció laboral) 20 treballadors/es
del CET dins de la borsa de treball de l’Incorpora i donar-los el seguiment pel
que fa a la intermediació amb les ofertes laborals.
4.3.2 Formar a alumnes en modalitat de pràctiques derivats de la xarxa d’inserció
laboral (OOIL de FT, OTL’s o altres) i de centres educatius.
4.3.3 Desenvolupar un Projecte d’altres accions de suport a la cerca activa de treball
pels treballadors/es del CET a Empresa Ordinària com Autocandidatures o la
fidelització de clients del CET.

Valoració:
Projecte d’inserció a Empresa Ordinària Atreveix-te a Fer el Pas: Els equips de
l’Oficina d’Inserció Laboral i de la Usap de FT hem realitzat accions conjuntes per millorar
la transferència de coneixements i les competències dels dos equips que repercuteixin en
la millora de l’atenció a les persones ateses en els dos serveis. Les actuacions que hem
desenvolupat han estat:









Recollir les demandes per part dels usuaris/es de cerca de feina en empresa
ordinària.
Recollir les valoracions per part dels equips d’atenció a través del Qüestionari de
Conducta Laboral.
Passar el Qüestionari de Recursos als candidats.
Sel.leccionar 20 persones destinatàries del Projecte.
Realització de Mòduls d’Inserció i Recerca Activa de Feina als usuaris seleccionats
segons les necessitats detectades.
Donar d’alta al Programa Incorpora a cinc de les vint persones.
Informar als candidats d’ofertes de treball i oferiment de suport en els processos
de selecció o inserció en empresa ordinària.
Treball amb suport en les insercions.
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Persones del CET insertades a Empresa Ordinaria:

Numerar
persones

Sexe

Activitat

Contracte (data
alta)

Durada

Prospecció

1

H

CUINA ESCOLAR
(SANTA COLOMA)

23/09/2014

OBRA O SERVEI

SERVEI
INSERCIÓ
LABORAL

2

H

NETEJA
MAGATZEM
MONTCADA

29/12/2014

INDEFINIT

SERVEI
INSERCIÓ
LABORAL

3a6

H

NETEJA VIÀRIA
SANTA COLOMA

13/10/2014

FINS 24/12/2014

PROSPECCIÓ
PRÒPIA

Hem dissenyat un Projecte de Fidelització de clients del CET per generar
oportunitats a les persones treballadores del CET d’inserció a empresa ordinària, i que
implementarem al 2015. Intervindran diferents estructures del CET (comercial,
producció, Usap, Oficina d’Inserció) amb l’objectiu de generar oportunitats de pràctiques
o contractes de treball a les empreses que actualment són clients de FT i que ja ens
coneixen tenint en compte les demandes i l’orientació laboral de les persones usuàries
que formen part del projecte.
La Fundació Tallers ha realitzat accions de Prospecció a Empreses a través de diferents
canals:
 Des del Servei d’Inserció de Fundació Tallers (OOIL) i el Programa Incorpora s’han fet
accions de Prospecció a Empreses donant assessorament gratuït sobre la LISMI i les
diferents opcions de compliment que contempla, així com les demandes d’
incorporació de treballadors/es amb diversitat funcional a la seva plantilla, realitzant
l’assessorament, la cerca de candidats que s’adeqüin a l’oferta, i el seguiment a tot el
procés d’inserció.


L’Àrea de Comunicació i Màrqueting coordina l’activitat Comercial; però també
assessora a les empreses clients o col·laboradores del CET sobre el compliment de la
LISMI. Els canals de comunicació amb les empreses es basen principalment amb la
relació directe del dia a dia, i el suport a les seves necessitats, les visites i la
utilització dels canals de comunicació 2.0: web, blog corporatiu, linkedin, facebook, i
mailings en casos específics.

Al llarg de l’any 2014 hem acollit dins les activitats productives del CET a 10 persones
en pràctiques fruit dels convenis signats amb el SPL Bètula de Badalona, el servei de
POINT de l’Oficina d’Inserció i Formació de FT , GRAMEIMPULS de Santa Coloma de
Gramanet, L’Escola Maregassa de Badalona i L’Escola-Viver Castell de Sant Foix.
Les pràctiques s’han desenvolupat en les següents àrees de treball:
‐
‐
‐

1 alumne en pràctiques a Neteja d’Espais, usuari de GRAMEINPULS.
4 alumnes en pràctiques a Ofisfera, 3 nois (1 de PSL Bètula i 2 del servei de
POINT de l’Oficina d’Inserció i Formació de FT) i 1 noia també del servei POINT.
5 alumnes en pràctiques a Jardineria: 4 nois (1 de l’Escola Maregassa i 3 de
l’Escola-Viver Castell de Sant Foix) i 1 noia de l’Escola Maregassa.
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5. SISTEMA D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS.

Des de l’any 1999 en que vàrem obtenir la Certificació de Qualitat ISO 9001, tenim
el sistema integrat aplicat a quasi totes les àrees de l’organització inclosos els
serveis d’atenció a la persona, formació, inserció i orientació laboral, i
auditat anualment, el que ens representa un seguiment i supervisió per part d’una
entitat certificadora del nostre sistema de qualitat. Aquesta certificació, afecta a
tots els Centres de Fundació Tallers. Veure Annex: Certificació ISO 9001.
El Centre de Santa Coloma, té el Sistema de Gestió Ambiental certificat per la
norma ISO 14001 des de l’any 2004, el que permet poder garantir amb els resultat
de les auditories anuals, la bona praxis mediambiental de tots els processos. Veure
Annex: Certificació ISO 14.001 Medi Ambient.
Els Projecte del Model Centrat en la Persona del Pla Estratègic de l’Àrea Social
Social ha generat al darrer trimestre de 2014 la recollida de dades sobre una
mostra a través de l’Escala de Qualitat de Vida Inico, el buidat de les quals es farà
al 2015 i permetrà disposar d’aquests indicadors.
La USAP aporta mensualment al Quadre de Comandament de Gerència indicadors
que s’agrupen en tres punts: Moviment d’inserció, Plantilla per tipus de discapacitat
i Plantilla per Activitat productiva.
El seguiment dels indicadors de la Usap estan recollits en el Quadre de
Comandament d’Objectius i en el Pla Anual de Formació. Els dos documents
es presenten a continuació:
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OBJECTIU

INDICADORS

Temp


☼

LÍMITS
T1

ESTAT INDICADORS
T2
T3

SEGUIMENT DELS INDICADORS
T4

QUADRE COMANDAMENT OBJECTIUS
CAUSES DE LES DESVIACIONS/
OBSERVACIONS

75 % de persones amb VIP
del Departament de Benestar
Social i Família per
incorporació al Centre
Ocupacional del total que
tenen la prestació d’invalides
o jubilació resolta.

A

75%

100%

A

80% de les hores formatives
planificades orientades a la
millora de les competències
en el lloc de treball.

Orientades a la millora de les
competències en el lloc de
treball o a la millora de les
competències bàsiques (curs
de jardineria, curs de màquines
d’ofisfera, alfabetització
informàtica, Lean man.).

75%

80%

100%

100%




65,39
%
(735 h
realitz
ades
sobre
1124
previs
tes)



105%
(189 h
realitz
ades
sobre
180
previs
tes)

50%
(5
sobre
10)

Límits:  límit inferior / ☼ Objectiu Tendències:  negatiu –banda estimada  positiu –banda estimada -augment important descens important retrocés moderataugment moderatsense variació

A

100% de les hores
formatives planificades
orientades a la millora de les
competència en la cerca de
feina.

Orientades a la millora de les
competències bàsiques en la
cerca de feina en l’empresa
ordinària (mòduls d’inserció
sobre Recursos vers la
Recerca Activa de feina
Autoconeixement i Habilitats
Socials).

Definir i desenvolupar les accions formatives del Pla Anual de Formació pels treballadors/es del CET:

Mentre duri el procés retirar
l’exigència laboral i oferir un
entorn sociolaboral que li
permeti participar activament
en activitats que li siguin
motivadores i orientades a la
situació de futur.

Assolit l’objectiu Prefixat

ACCIONS
CORRECTORES

2014

GERÈNCIA

03/01

ANY

Rev.1

AREA

IMP-2102

Proporcionar un entorn socio-laboral adequat a les necesitat individuals de les persones ateses atenent l’envelliment, deteriorament de salut i tenint en compte les noves
activitats laborals
75%
55%

75% sobre el total de
Informar i acompanyar a les
A 50%
(10
persones del projecte que
persones en els processos
sobre
han assolit la invalides i/o
d’invalidesa o de jubilació,
18)
jubilació
adaptant-nos a les necessitats
(Gener 2014: 18 persones)
de suport de cada persona i de
cada família, a fi de garantir el
dret a la prestació d’ingressos
econòmics dels/les nostres
treballadors/es.

USAP (FT SANTA COLOMA + BADIA)
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90 % de les hores formatives
planificades orientades a la
millora de l’autonomia
personal i social

Orientades a la millora de
l’autonomia personal i social
(Sexeafectivitat, Igualtat de
gènere, seguretat a les xarxes
socials)

A

90%



A

4 persones inserides a
empresa ordinaria

Desenvolupar un Projecte
d’altres accions de suport a la
cerca activa de treball pels
treballadors/es del CET a
Empresa Ordinària com
Autocandidatures o la
fidelització de clients del CET.

OBSERVACIONS:

A

20 Persones acollides a la
borsa de treball de OOIF
provenint del CET

Acollir per part de OOIF
(Oficina d’orientació i inserció
laboral) treballadors/es del CET
dins de la borsa de treball de
l’Incorpora i donar-los el
seguiment pel que fa a la
intermediació amb les ofertes
laborals.
80%

50%

100%

100%

100%

☼

LÍMITS
T1

DATA DARRERA
ACTUALITZACIÓ:
DESEMBRE 2014





150%
(6
pers
sobre
4)



15%
(3
perso
nes)

295%
(541 h
realitz
ades
sobre
183
previs
tes)

T4

REVISAT

ESTAT INDICADORS
T2
T3

SEGUIMENT DELS INDICADORS

QUADRE COMANDAMENT OBJECTIUS

Planificar accions encaminades a la inserció en empresa ordinària.

INDICADORS

OBJECTIU

Temp

DIRECCIÓ

APROVAT

ACCIONS
CORRECTORES

Assolit l’objectiu Prefixat

Nombre de persones amb contracte a
empresa ordinària (indefinit o eventual).

CAUSES DE LES DESVIACIONS/
OBSERVACIONS

2014

GERÈNCIA

03/01

ANY

Rev.1

AREA

IMP-2102

Límits:  límit inferior / ☼ Objectiu Tendències:  negatiu –banda estimada  positiu –banda estimada -augment important descens important retrocés moderataugment moderatsense variació
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16

TRIP

TRIP

TRIP

TRIP

SC

SC

SC

SC

TRIP

TRIP

SC

QUÈ VOLS MILLORAR?
EMOCIONS

PREVENCIÓ RISCOS
LABORALS
GESTIÓ DOMÈSTICA

TRANSVERSA
L
INDUSTRIALS

TRANSVERSA,
20 persones

PROJECTE DE VIDA
CATALÀ

NETEJA
RECEPCIÓ

TRIP
GRAT

TRANSVE
RSAL
SC
SC /
BADIA
TRANSVE
RSAL
SC

RECERCA ACTIVA DE
FEINA
INTERNET SEGUR &
XARXES SOCIALS
SEXEAFECTIVITAT

X

8H

8H

12H

15H
30H

9H

6

X

X

X

X

X

X

M

X

A

X

M

X

J

X

J

A

X

S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

x

X

X

X

X

X

N

X

D

15H*14=210

SEGUIMENT
OBSERVACIONS

x

X

X

X

X

01/03

9,10, 16, 17 DES
SÍNDR DOWN
12H*28PERS=336

A tot el personal

NO REALITZAT
NO REALITZAT

NO REALITZAT

1H*27= 27

INTERNA (NO
TRIPARTITA)
9*21=189

NO REALITZAT

NO REALITZAT

NO REALITZAT

NO REALITZAT

X

F

8H

4

G

NO REALITZAT

H.la/ P/
H.ex AD
50%
7,5

Elaborat: USAP SANTA COLOMA
Revisat: COMPONENT HUMÀ
Aprovat: COMPONENT HUMÀ
pag. 1

Rev.1

8H

Nº
Hores
15H

ÚS IMPRESSORA
12H
MULTIFUNCIÓ
MECANOGRAFIA ON LINE
(Figers/Fabregat ?)
TREBALL AMB QUALITAT 15

MILLORA
COMPETENCIES DE
TREBALL
MILLORA
COMPETENCIES DE
TREBALL
ÚS ESCANER ZENITAL

REG I MANTENIMENT

FORMACIÓ PREVISTA

GRAT

OFISFERA,
8 persones
OFISFERA, 10
persones
OFISFERA +
ADMINIST
INDUSTRIAL

NETEJA V, 20
persones

JARDINERIA1
5 persones
NETEJA V, 20
persones

COL.LECTIU/
GRUP

TRANSVERS,
20 persones
15/27 STA
COLOMA
TRANSVERS

TRANSVE
RSAL
TRANSV

TRIP

TRIP

SC

TRANSVE
RSAL

FINA
NÇ.

UBICACI
Ó

Data darrera actualització: 30 de gener de 2015

ANY: 2014

PLA ANUAL DE FORMACIÓ

IMP- 1901

6. RECURSOS HUMANS I MATERIALS EMPRATS

6.1 RECURSOS HUMANS
Les funcions que ha de desenvolupar l’USAP (Unitat de suport a l’activitat professional), estan
regulades a l’Ordre USAP ASC/163/2007 de 23 de Maig i l’EMO/66/2012 de 21 de Març.
L’equip d’USAP del Centre de Santa Coloma de Gramanet de Fundació Tallers està format per:
Dues Psicòlogues i dues Treballadores Socials:
 Neus Lisón Ortiz amb DNI 40983463Q. Llicenciada en Psicologia Clínica per la
UB, Psicòloga de FT des de 1995. Ha realitzat formació continua, darrerament els cursos
realitzats són Planificació centrada en la persona de Patologia Dual, Trastorns de
Conducta, L’ètica en els CET, Sistema de classificació CIF, El sistema penal en les
persones amb DID, Entrevistes Motivacionals en Dependències. Jornada sobre Coaching
organitzacional.
 Isabel Santanach Subirana amb DNI 43.627.820V. Llicenciada en Psicologia,
organització del Treball per la UAB. Psicòloga a FT des de 1997. Llicenciada en Dret,
per la UB. Màster en RRHH a EADA. Altres formacions en PNL, Curs per la integració
laboral de persones amb TMS i altres formacions del sector.
 Antonia Montañés Montañés amb DNI 34736620L. Diplomada en Treball Social
per la UB, treballadora social a FT des de 1994. La darrera formació realitzada és el Curs
de Patologia Dual, L’Ètica Aplicada als CET, Planificació centrada en la persona,
Prestacions contributives en DID, Desenvolupar relacions en la Comunitat, Jornada sobre
Coaching organitzacional.
 Noelia Sánchez López amb DNI 53083107G. Diplomada en Treball Social per la
UB treballadora social a FT des de 2008, prèviament havia estat monitora de suport. Els
darrers cursos realitzats: Patologia Dual, Entrevistes Motivacionals en Dependències,
Suïcidi, Prestacions contributives per DID. Jornada sobre Coaching organitzacional.
Així com els Tècnics i Monitors de Suport corresponents i que han anat rebent formació
continuada en l’atenció i la intervenció en persones amb DID i TMS, han assistit anualment a
accions formatives del sector, de salut mental, d’inserció laboral, entre altres. L’equip compta
amb professionals amb diferents anys d’experiència en el CET. Curs de formació bàsica per a
equips tècnics i monitors que treballen en l’atenció directe de persones amb malaltia mental.
Formació del 2014:









Toxicomanies i intel·ligència emocional 4 h: Tot l’equip de suport.
Jornada sobre recursos assistencials (CSMA) i atenció a les persones amb DI en l’àmbit
penal 4h.: Tot l’equip de suport.
Programa formatiu per la gestió de la qualitat 50h: Psicòloga
Gestió Eficaç del Sector del Voluntariat 15h: Treballadora Social
Envelliment actiu de les persones amb discapacitat intel·lectual 16 h: un monitor/tècnic
Gestió eficaç del sector del voluntariat 15 h: un monitor/tècnic
Primers auxilis en serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual 20 h: un
monitor/tècnic
Introducció a la patologia dual 15 h: un monitor/tècnic
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liderant equips de treball, resolució de conflictes i gestió del temps 12h: gran part de
l’equip

Presentació i organigrama de l’equip de treball

6.2 RECURSOS MATERIALS I TECNOLÒGICS
A finals de 2013 es va adquirir una nova BBDD que permetrà la gestió de la informació referent
a dades i indicadors dels treballadors del CET. Hem iniciat la introducció de dades i elaboració
d’indicadors a partir de la BBDD.
El Centre de FT de Santa Coloma disposa d’unes instal·lacions amb espais comuns, compartits
amb el Servei Ocupacional com el menjador, cuina, recepció, serveis, magatzem, administració,
terrasses, sales polivalents, entre altres, i espais específics per dur a terme l’activitat
productiva. El centre té cuina pròpia, pel que garantim el servei de menjador per totes les
persones que vulguin fer ús.
Disposem de la certificació Iso Mediambiental 1400 i podem garantir el compliment de la
Normativa.
A Serveis Interns:





A Serveis Industrials hem disposat d’un magatzem i una nau industrial que segueixen la
normativa Lean.
Els equips de treball ha disposat de la roba laboral, els EPI’s i les eines amb normativa
CE.
Un equip es desplaça amb vehicle de l’empresa a una subcontracte de Montornés del
Vallès utilitzant les seves instal·lacions.
A Ofisfera hem utilitzat un espai amb recursos tecnològics: escàner Zenital, ordinadors,
impressores, plegadores, embolsadores, així com una franquejadora. L’espai es va
condicionar fa tres anys, donant bona il·luminació a l’espai (obrint finestres amb llum
natural) i dotant de mobiliari nou amb prestatgeries, cadires i taules. Es disposa d’un
espai de custòdia documental en el propi centre. Aquesta àrea compleix la normativa de
Protecció de Dades i vigilància.

A Serveis Externs:


Hem comptat amb un parc mòbil de vehicles per facilitar el treball per brigades i l’accés i
els desplaçaments en els serveis.
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Hem disposat d’eines i de maquinaria homologada (desbrossadora, motoserra,
tallagespa).
Els equips duen la roba i els EPI’s seguint normativa CE i les recomanacions o obligacions
de prevenció de riscos, així com es disposa de farmacioles i altres equips per actuacions
d’emergències (manta inífuga, material absorbent, entre altres).
Es disposa de vestuaris amb guixetes als manteniments, i zona per menjar/esmorzar
amb microones, neveres, etc..
Tot el personal tècnic i d’atenció manté els telèfons mòbils facilitats pel centre per
garantir tant la comunicació com la coordinació al llarg de la jornada.
A Neteja Viària, donat que els usuaris/es estan distribuïts per zones i fan treball
individual, també mantenen els telèfons mòbils per garantir la comunicació amb l’equip.
S’ha proporcionat als equips de smartphones, hem millorat l’accés a la informació de
forma ràpida i hem sigut més eficients en les actuacions i en la planificació de les feines,
així com en el treball orientat al client i a les persones.
Els productes de neteja es mantenen adequadament guardats en armaris seguint les
normatives de seguretat corresponents, i correctament etiquetats.
El combustible i els productes fitosanitaris continuen guardats en armaris ignífugs
homologats.

Disposem de canals de comunicació 2.0: web, blog corporatiu, linkedin,
mailings en casos específics.

facebook, i

S’ha creat una pàgina web específica per donar a conèixer l’àrea d’Ofisfera, de digitalització de
documents, custòdia o destrucció. www.ofisfera.org
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7 PLA D’IGUALTAT
El Pla d’Igualtat de Fundació de Tallers es defineix en forma piramidal en cascada,
els eixos, objectius, accions, responsables i temporalitat prevista per a dur-ho a
terme. La planificació ha tingut una durada de tres anys. A continuació, es
determinen les accions que s’han dut a terme des de tota l’organització de forma
transversal.
Fundació de Tallers, amb independència d’altres activitats continuades o puntuals
que es puguin donar o fomentar dins l’àmbit de la igualtat de gènere, té una
Comissió d’Igualtat que activa de forma anual campanyes específiques amb el seu
corresponent centre d’interès i orientades sempre amb l’objectiu global de
preservar les oportunitats igualitàries entre dones i homes.
Des del 2012, les persones que conformen el Comité de Seguretat i Salut són
les mateixes persones que componen la Comissió d’Igualtat, i que es
reuneixen trimestralment. En aquestes reunions es contempla un punt específic que
és el Pla d’Igualtat. En l’any 2014, es fa un estudi de les bandes salarials en la
perspectiva d’homes i dones dels professionals de Fundació Tallers.
Es destaca el Projecte de Sexe afectivitat que hi ha participat tota l’organització.
Iniciat l’any 2012 amb l’assessorament d’una especialista externa (psicòloga i
sexòloga), ens ha permès recollir les necessitats a través d’enquestes dirigides als
propis usuaris, a les famílies i als professionals.
El resultat és una Guia de Bones pràctiques en Sexe afectivitat per a tota
l’organització (professionals, usuaris, famílies, empreses i entorn). Inclou un
Protocol d’actuació en cas d’Abús.
Hem elaborat una Guia de Lectura Fàcil de Sexe-afectivitat.
S’ha incorporat la perspectiva gènere en algunes de les activitats destinades a
promoure el gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals per a les persones
amb diversitat funcional, sempre tenint en compte la transversalitat entre els
diferents centres i serveis/dispositius de la nostra entitat.
En la majoria de les activitats formatives 2014 s’han incorporat de forma
transversal la perspectiva de gènere promovent la igualtat entre homes i dones. Un
exemple ha estat el curs de Gestió Domèstica, en el que han participat vint-i-vuit
persones (16 dones i 12 homes) amb el següent contingut del curs: Oferir
informacions i consells pràctics, fomentar habilitats d’autonomia personal a la llar,
eliminar els estigmes de gènere, i donar eines pel projecte de vida individual.
El Quadre Global descriu l’estat de les accions (planificades,
implementades o pendents) en el 2014. Reflecteix en un sol full resumit i
mitjançant colors representatius i per a cadascun dels objectius planificats, l’estat
de situació de les accions derivades. Veure document annex.
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Annexes:
I.

Pla d’igualtat: Descripció de l’estat de les accions
desenvolupades a l’organització 2012-2014

II.

Justificació i comentaris sobre les accions
implantades des del CET

III.

Certificat ISO 9.001 QUALITAT

IV.

Certificat ISO 14.001 MEDI AMBIENT

Acció executada / implantada

9.1. Fomentar i garantir la formació, capacitació i creixement
personal d’homes i dones de forma igualitària.
9.2. Garantir el major grau d’equilibri no discriminatori en l’estoc
intern de coneixement
10.1. Garantir la igualtat en l’ús de les mesures de conciliació per
motius de mobilitat
10.2. Procurar la millor combinació de factors no discriminatoris per
afavorir la mobilitat en matèria de gènere

7.1. Considerar las avaluacions de risc laboral en perspectiva de
gènere
7.2. Incorporar la perspectiva de gènere a la formació en PRL
7.3. Fomentar la conscienciació de pares, tutors i famílies en la
perspectiva de la igualtat
8.1. Garantir un nivell equilibrat i no discriminatori en la retribució
d’homes i dones

5.1. Garantir la igualtat de promoció.
5.2. Fomentar la incorporació equilibrada de gènere als llocs de
treball de direcció / comandament
6.1. Garantir la no discriminació en matèria de conciliació personal
i laboral
6.2. Fomentar el respecte pel recolzament i l’equilibri a necessitats
de dependència

3.1. Garantir una comunicació oral i escrita no sexista
3.2. Aconseguir una motivació fefaent i inequívoca de tot el
personal envers la igualtat de gènere
4.1. Garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el personal
4.2. Fomentar la inclusió igualitària en tots el àmbits laborals

2.1. Garantir un bon nivell de participació de la plantilla en matèria
d’igualtat

1.1. Garantir una cultura igualitària en matèria d’oportunitats
1.2. Fomentar la proactivitat envers la igualtat

OBJECTIUS

Planificat i/o en fase d’execució * Les accions sense cap color, estan pendents

a.10.1  Adequar els horaris de forma objectiva i amb perspectiva de gènere
a.10.2  Elaborar calendaris de mobilitat

a.9.1.1  Elaboració del protocol de l’estoc de coneixement. S’està desenvolupant un projecte de Gestió per competències que
facilitarà i identificarà el talent de l’organització
a.9.1.2  Fomentar la formació en matèria d’igualtat en hores laborals

a.8.1.1  Activar control anual de seguiment del indicador diferencial en matèria de retribució. S’ha fet un estudi de bandes salarials de
tots els professionals de l’organització (2014).

a.7.1.1  Elaboració Protocol d’actuació enfront assetjaments sexuals
a.7.1.2  Formació en PRL no discriminatòria i amb perspectiva de gènere
a.7.1.3  Inclusió d’articles, comentaris, capçaleres mediàtiques sobre la no discriminació i per la igualtat, emprant al màxim les noves
tecnologies.

a.6.1.1  Elaboració del protocol de reunions.
a.6.1.2  Activació i difusió del Reglament de règim interior (RRI) No s’ha comunicat. S’aplica sense fer difusió.
a.6.1.3  Activar controls periòdics de percentatge de les excedències en perspectiva de gènere. Entre 2012 al 2104, tenim un 2% de
professionals que gaudeixen d’una excedència en perspectiva de gènere és paritària.

a.5.1.1  Elaboració del Protocol de promocions i selecció
a.5.1.2  Fomentar la transversalitat dels llocs de treball i la polivalència sense discriminació

a.4.1.1  Elaboració del protocol de condicions igualitàries
a.4.1.2  Foment de la informació interna en matèria de igualtat
a.4.1.3  Foment no discriminatori pels valors assolits

a.3.1.1  Elaboració del Protocol de llenguatge no sexista
a.3.1.2  Fomentar l’ús de les eines de gestió en comunicació (WEB, Butlletí, ..) per a conscienciar a totes les parts interessades.

a.1.1.1 Comissió d’Igualtat. Les persones que formen el Comitè de Seguretat i Salut son les de la Comissió d’igualtat.
a.1.1.2  Activació de Campanyes anuals per la igualtat de gènere. II Setmana de la igualtat: Formació en igualtat homes i dones:).
Gestió domèstica (2014). Bones pràctiques de sexo afectivitat i una guia de lectura fàcil per als usuaris (2012-2013-2014)
a.1.1.3  Declaració de compromís de la Direcció Pendent de penjar a la pàgina web de Fundació Tallers per renovació de pàgina.
a.1.1.4  Aprovació de formació continuada en igualtat
a.2.1.1  Foment de la igualtat en la participació
a.2.1.2  Formació a comandaments i professionals en matèria d’igualtat
a.2.1.3  Elaboració Protocol d’actuació enfront assetjaments sexuals
a.2.1.4  Activació periòdica continuada d’anàlisi del clima laboral
a.2.1.5  Avaluacions de l’equip directiu mitjançant la tècnica dels psicodrames. Es va considerar que no era prioritari.

ACCIONS

PLA D’IGUALTAT: DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE LES ACCIONS DESENVOLUPADES A L’ORGANITZACIÓ des del 2012 al 2014

a.6.1.2  Activació i difusió del Reglament de
règim interior (RRI)

a.5.1.1  Elaboració del Protocol de
promocions i selecció

a.4.1.1  Elaboració del protocol de
condicions igualitàries

a.1.1.2  Activació de Campanyes anuals per
la igualtat de gènere.

ACCIONS

El Reglament de Règim interior (RRI) s’ha
aprovat Departament jurídic dels Sindicats.
S’aplica si bé no s’ha fet difusió ni s’ha
comunicat.

Igual com en el punt anterior, sense que hi
hagués discriminació amb anterioritat es
disposa del Protocol ja implantat.

En els procesos de selecció que es realitzenper
l’equip tècnic d’USAP no hi ha cap situación
de discriminació per condicions de gènere.

A FT no hi ha hagut episodis ni situacions de
discriminació per condicions de gènere. Ni en
selecció, ni en promoció ni en altres aspectes
de gestió dels RRHH s’ha discriminat per raons
de gènere.

.Comunicació i formació en abús sexual dins el
projecte de Sexo afectivitat, tant a usuaris/es,
professionals i famílies (2014)

.Gestió domèstica 2014

La Comissió va determinar que, de forma
anual, cal encetar companyes específiques
per a la igualtat de gènere.

COMENTARIS

Isabel Santanach
(Responsable de
Component Humà).

Neus Lisón (Responsable
d’USAP)

Isabel Santanach
(Responsable de
Component Humà).

Neus Lisón (Responsable
d’USAP)

Isabel Santanach
(Responsable de
Component Humà)

Neus Lisón (Responsable
d’USAP)

RESPONSABLE INTERN

PLA D’IGUALTAT: JUSTIFICACIÓ I COMENTARIS SOBRE LES ACCIONS IMPLANTADES des del CET

Permisos de paternitat: 1 usuari del
CET

Nombre d’ofertes gestionades USAP

Protocol de promocions i selecció
PTR-02

Gestió domèstica (2014)

ANNEX I

Memòria del CET 2014

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL

