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SALUTACIÓ DE LA
PRESIDENTA
És un plaer presentar-vos aquesta
memòria de l’any 2019 de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, document que
recull l’activitat de l’exercici, tant des del
punt de vista de la gestió com de l’evolució dels projectes, i que testimonia el
compliment dels objectius i l’assoliment
de la missió de la institució.
En tractar-se d’un ens integrat pels municipis de la comarca, coincidint amb l’inici
dels nous mandats als ajuntaments, l’any
2019 s’han renovat els representants del
Ple de la Mancomunitat. Puc afirmar que
tots els membres compartim el compromís
i la voluntat d’impulsar aquelles polítiques
que puguin guiar la institució a continuar
essent el centre de referència al Garraf en
la inclusió social i laboral de les persones
amb capacitats diverses.
Així, el 2019 s’han incrementat en 5 les
contractacions de persones amb diversitat funcional al Centre Especial de Treball,
de manera que s’ha arribat a la xifra de
141 persones contractades. Actualment
el TEGAR és l’empresa d’economia social
més gran que tenim al Garraf, en la qual es
prioritzen les contractacions de persones

que a més a més es troben en situació de
major vulnerabilitat.
D’aquest 2019 podem destacar també
la incorporació d’un nou pis de cessió
municipal, que permetrà incrementar el
programa de suport de l’autonomia a la
pròpia llar. La promoció de l’autonomia
personal de les usuàries i els usuaris és
un dels principals valors que defineixen la
institució i en aquest sentit es dirigeixen
els seus projectes.
Destacaria encara un altre gran valor de la
Mancomunitat TEGAR. El compromís amb
la innovació, la millora contínua, la recerca
de la qualitat, tant en l’organització interna
com en la prestació de serveis. Amb
aquesta vocació, el 2019 s’ha promogut
la formació laboral de jardineria, en col·
laboració amb el programa Inserta de la
Fundació ONCE. Continuem apostant en
el creixement del servei de jardineria, que
compta amb la confiança de cada cop més
entitats públiques i empreses.
Aquests són segurament alguns dels
trets més rellevants de l’exercici passat,
fets que formen part del dia a dia de la
institució i que contribueixen a fer-la més
present en la vida quotidiana dels municipis
del Garraf i a divulgar-ne el coneixement
entre la ciutadania. Vull agrair la tasca de

la gerència,de tot l’equip de professionals,
monitoratge i col·laboradors, que tenen
una dedicació absolutament compromesa
amb el TEGAR i sobretot amb els usuaris i
les usuàries, vetllant pel seu benestar i pel
seu desenvolupament personal.
Sens dubte aquesta és la clau per al bon
funcionament de la Mancomunitat i perquè
pugui plantejar-se nous projectes i nous
reptes de futur, sempre amb la visió d’incidir en el foment de la igualtat d’oportunitats de totes les persones al nostre
territori, de contribuir en la construcció
d’una societat més inclusiva, més igualitària i més justa.

Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Presidenta de la Mancomunitat TEGAR Garraf
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El Centre
L’ Escola Sant Miquel, fundada l’any 1970
i reconvertida en Centre de Pedagogia
Terapèutica Sant Miquel, l’any 1974 sorgeix
de la iniciativa del Patronat Municipal
d’Educació Especial de Vilanova i la Geltrú,
creat també l’any 1970.

Ideat per tal d’atendre a la població
deficient de la comarca del Garraf, el
Patronat va ser creat per iniciativa
de personalitats de la vila interessades en el benestar de les persones
discapacitades i de pares afectats.
La població que va acollir el Centre
va ser de nois i noies residents a
la Comarca del Garraf, sense límit
d’edat i amb diagnòstics corresponents a minusvalía psíquica.
Tot i que primer es va crear l’escola,
en poc temps el Centre es va articular
en tres departaments o seccions:
Departament Escola
Acollia als grups de persones menors
de 16 anys que s’agrupaven tenint
en compte la capacitat d’aprenentatge i l’edat. L’objectiu del departament escola era el de crear els
hàbits d’autonomia personal i aprenentatges funcionals en funció de les
seves possibilitats.
Departament de Pre-taller
Amb caire formatiu sobre la futura
orientació laboral, els objectius
bàsics d’aquest departament van

Origen i Evolució
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cials de Treball i els Centres Ocupacionals, això va fer que els
antics departaments es reestructuressin en els dos que hi ha
actualment:
Centre Ocupacional
Els Centres Ocupacionals constitueixen un servei social per
el desenvolupament personal dels minusvàlids per tal d’aconseguir, dins de les possibilitats de cada persona, la superació
dels obstacles que la minusvalia els hi suposa, per la integració
social (RD 2274/85). Inclou el Servei de Teràpia Ocupacional i
el Servei Ocupacional d’Inserció (prelaboral).
Centre Especial de Treball
“L’objectiu principal és realitzar un treball productiu participant
regularment de les operacions del mercat i tenint com a finalitat
assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que requereixin els treballadors Minusvàlids, alhora que sigui un medi d’integració del major nombre de
Minusvàlids al règim de treball normal” (RD 2273/85).

ser fomentar la sociabilitat, els hàbits de treball i manteniment
o ampliació dels aprenentatges funcionals per tal de realitzar
una adequada orientació cap el món laboral.
Departament de Taller
Sorgeix de la necessitat de donar resposta laboral a aquelles
persones que es trobaven en edat de treballar i per a les que
un lloc de treball era el més adient, donat que era una activitat
eminentment productiva.
A l’any 1976 es planteja la necessitat d’ampliar la secció Taller.
Això va suposar la construcció d’una nova nau de treball amb
una estructura més adequada a l’activitat laboral. El 18 de
desembre de 1976 es va aprovar, en el ple de l’Ajuntament de
Vilanova, la cessió gratuïta de la parcel·la de terreny per tal de
construir les noves instal·lacions. Aquest terreny es trobava
situat a les afores de Vilanova en el barri de “La Collada-Els
sis camins”. L’edifici es va finançar mitjançant les subvencions
del “Fondo Nacional de Protección al Trabajo y del Servicio de
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos”. A l’any 1980
es van traslladar totes les dependències excepte el Pre-taller i
els Disminuïts Profunds, definitivament al nou edifici.
L’any 1982 es promulga la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids LISMI (Llei 13/82 de 7 d’abril) que regula diferents aspectes
en matèria d’integració així com la creació dels Centres Espe-

Sobre el mes de maig de l’any 1987, donat l’increment de
persones ateses al Taller, es van diversificar les seccions de
treball, creant-se la de jardineria i missatgeria. Posteriorment
es faria la inversió en la secció de jardineria amb la construcció
del viver i l’ hivernacle.
A l’any 1990 es va aprovar el primer Projecte Generador de
Treball el qual va significar una inversió per a la creació de 20
llocs de treball i per tant la contractació de les persones que
ocuparien els llocs de treball creats. Posteriorment s’aprovarien
per part de l’administració (ICASS) nous Projectes Generadors
de Treball (anys 1994 i 97) la qual cosa va permetre, no només
l’ampliació de la plantilla de treballadors, sinó també l’adquisició
de maquinària i la construcció d’un nou edifici.
El 3 de desembre de 2013, el govern de l’Estat aprovà el text
refós de la Llei General de Drets de les Persones. Aquest nou
marc normatiu, conjuntament amb la Llei de la Dependència,
son les normes de referència en l’atenció a les persones amb
capacitats diverses.
La Mancomunitat va aprovar una modificació dels seus Estatuts
el 12 d’abril de 2013, adaptant les finalitats a les necessitats
actuals i simplificant el seu nom que passà a ser Mancomunitat Tegar del Garraf, d’aquesta manera, des de les hores hem
pogut donar atenció i suport a persones amb diversitat funcional
i malaltia mental, establint les bases de futur per l’ integració
de les persones amb capacitats diverses a la nostra comarca.

Presentació
Cignes Negres
Sovint, en observar entitats d’economia social que desenvolupen amb
èxit la seva funció, m’agrada reflexionar sobre els factors que el fan
possible i la seva extrapolació a l’entitat que tinc l’honor de dirigir.
La missió que desenvolupen la majoria
d’entitats d’economia social podria
passar pel següent concepte, “normalitzar les relacions socials i laborals de
les persones amb diversitat funcional
i/o exclusió social, de manera sostenible en el temps, garantint la seva
participació activa en la millora de la
qualitat de vida”.
Són comuns denominadors, en la
majoria d’entitats d’economia social
d’èxit els següents aspectes:
Disposar de diferents col·lectius
professionals, que treballen la normalització social i laboral, donant suport a
les persones perquè gaudeixin d’una
plena inclusió en la societat. Del seu
compromís i capacitat, depèn que

s’assoleixi amb èxit la missió del
projecte.
Tenir un col·lectiu de patrons, els diferents Ajuntaments de la comarca del
Garraf en el cas de la Mancomunitat
TEGAR del Garraf, compromesos en
la necessitat, viabilitat i continuïtat del
projecte social que es porta a terme.
Estar amatents a les necessitats de
les persones ateses, fent partícep,
al seu entorn familiar, cercant solucions individuals, treballant plegats,
compromesos amb la tasca que es
desenvolupa.
La necessitat de clients sensibilitzats
en la importància desenvolupada per
l’economia social en la societat actual,
per garantir igualtat d’oportunitats a
totes les persones

tots aquests grups d’interès (també
anomenats “stake holders”).
Aquest compromís junt amb el fet de
disposar d’uns recursos propis sòlids,
per poder garantir la sostenibilitat de
qualsevol projecte fan que entitats
d’economia social es puguin considerar d’èxit.
M’enorgulleix constatar que a la
Mancomunitat TEGAR del Garraf,
tots els grups d’interès ja han apostat
obertament per aquest compromís i
em fa creure que estem en condicions
d’afrontar allò que en economia se’n
diu un Cigne Negre: esdeveniment
que és inesperat, d’impacte extrem
i que un cop transcorregut, es troben
dades que proven que es podia haver
evitat, i que és com podem definir la
situació derivada de la presència del
ja conegut virus Sars-cov-2, que ens
ha portat la pandèmia associada a la
malaltia anomenada Covid 19.
A les fortaleses de la nostra entitat
que ja he descrit, només falta afegir-hi
la filosofia del treball amb qualitat
i la millora contínua que implantem
de manera continuada des de la
Mancomunitat TEGAR del Garraf per
constatar que d’aquesta situació en
sortirem reforçats.

Treballar amb proveïdors, sota la perspectiva d’una relació de col·laboració
quasi a nivell de socis del projecte,
amb flexibilitat a les necessitats de
l’entitat.
L’èxit del projecte sempre passa
pel compromís amb el mateix de

Joan Salvany | Director-Gerent

Missió, Visió i Valors
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Missió Mancomunitat Tegar del Garraf
Normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb discapacitat, de manera sostenible en el temps,
garantint la seva participació activa en la millora de la seva pròpia qualitat de vida.

VISIÓ

VALORS

• Ser referent de l’economia social de la comarca del Garraf

• Defensors de l’autonomia personal

• Practicar una gestió econòmica responsable i professional

• Adaptables al canvi de l’entorn i les persones

• Facilitar suport a les persones en base a les seves necessitats i perspectives

• Sensibles a les diferents capacitats personals

personals i amb serveis que siguin continuats, flexibles i adaptables

• Garants del dret al treball de totes les persones

• Prestar serveis socials de Qualitat

• Realitzadors de tasques de proximitat amb el territori

• Comunicar tant externa com internament la Missió, Visió i Valors de la Man-

• Atents a les necessitats de les persones

comunitat Tegar del Garraf
• Tenir una transversalitat amb els agents de la comarca (polítics, econòmics,
socials, educatius, sanitaris...) cercant projectes de sinèrgia
• Estar amatent a les necessitats futures dels usuaris per desplegar nous serveis

• Formadors laborals
• Treball individual adaptat a cada persona
• Flexibles
• Professionals
• Públics

Línies de treball estratègic: CANVAS 2016-2020

78,40%
21,54%
0,04%
0,03%

Sous i Salaris
Despeses corrents en Bens i Serveis
Inversions
Despess Bancàries i financerres

52,80%
9,58%
36,92%
0,51%
0,18%

Subvencions mòduls + Subvencions Mancomunitat
Quotes famílies
Facturació del CET
Interessos del capital
Donacions

ANÀLISI ECONÒMICA
Situació econòmica i financera
de la mancomunitat el 2019
Un cop tancat l’exercici del 2019 ens
disposem a valorar les circumstàncies que han portat a la Mancomunitat TEGAR del Garraf a obtenir un
resultat econòmic positiu, malgrat les
acusades incerteses que marquen el
funcionar del nostre sector.
La Mancomunitat té uns ingressos
estructurats en dos grans blocs: Els
ingressos provinents del sector Públic
i els ingressos provinents del sector
privat. Aquets dos blocs constitueixen
el que podríem entendre com l’entorn
econòmic rellevant.
Actualment ambdós blocs d’ingressos
estan marcats per un conjunt d’incògnites que ens condicionen la nostra
activitat. Els ingressos provinents de
l’administració, de la Generalitat de
Catalunya majoritàriament, romanen
congelats des de fa 10 anys i malgrat
haver començat a realitzar petits
increments en alguns mòduls, són

del tot insuficients per regularitzar les
mancances dels anys passats.
Cal agrair als nostres patrons, els ajuntaments membres de la Mancomunitat, el compromís total amb el funcionament del Centre Especial de Treball
i el seu futur. La responsabilitat social
local que exerceixen és ara més que
mai totalment necessària.
Pel que fa als ingressos procedents
del sector privat, cal estar amatents
a l’evolució de la actual crisi, amb un
sector empresarial convuls i volàtil, i
esperar que no afecti algun dels nostres
clients fonamentals.
Pel que fa a la despesa, l’aplicació dels
principis comptables de prudència i
l’orientació econòmica cap a la sostenibilitat de la nostra entitat han permès
l’estabilitat de la que gaudim.
Tot i això hem vetllat per el manteniment del programa d’inversions necessari per garantir el creixement sostingut
dels nostres serveis, al que ens porta la
nostra vocació de servei públic.
Hem invertit en capital humà, incrementant en nombre de persones

contractades amb diversitat funcional
així com el nombre de professionals
que els donen suport.
Al mateix temps hem potenciat la
millora contínua dels processos organitzatius, amb suports digitals adequats
a l’exercici de la nostra activitat. Hem
implementat programaris informàtics
per assolir millores de productivitat en
tots els serveis.
També hem fet la revisió i millora de
les infraestructures on la Mancomunitat TEGAR del Garraf desenvolupa
les diferents activitats.
Tot això, mantenint el fonamental criteri
financer d’endeutament cero, que tant
bons resultats en la gestió ens ha donat.
Com a cloenda d’aquesta anàlisi econòmica no dubto en afirmar que la Mancomunitat TEGAR del Garraf està en una
situació financera sostenible però que
no pot deixar d’aplicar la prudència com
a filosofia de gestió i més ara quan el
futur es mostra tant incert.
Joan Salvany | Director-Gerent

Balanç Exercici 2019
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COMPTES
ACTIU
Ex. 2019
Ex. 2018
COMPTES
			
A) Actiu no corrent
1.772.838,62
1.687.382,38
			
I) Immobilitzat intangible
14.627,47
11.488,23		
200,201,(2800),(2801)
1. Inversió en recerca i desenvolupament
-1.782,85		
100,101
203,(2803),(2903)
2. Propietat industrial i intel·lectual
			
206,(2806),(2906)
3. Aplicacions informàtiques
16.410,32
11.488,23 120
207,(2807),(2907)
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim			
129
			
d’arrendament o cedits
208,209,(2809),(2909)
5. Un altre immobilitzat intangible				
			
II) Immobilitzat material
1.759.036,38
1.673.024,88		
210,(2810),(2910),(2990)
1. Terrenys
167.152,90		
130,131,132
211,(2811),(2911),(2991)
2. Construccions
1.209.454,34
1.343.330,16		
212,(2812),(2912),(2992)
3. *Inraestructuras				
213,(2813),(2913),(2993)
4. Béns del patrimoni històric				
214,215,216,217
5. Un altre immobilitzat material
382.429,14
329.694,72 4003,4013,41313,4183
,218,219,(2814),(2815)				
,523,524,528,529
,(2816),(2817),(2818),(2819)				
,560,561
,(2914),(2915),(2916),(2917)					
,(2918),(2919),(2999)					
382.429,14 329.694,72				
4000,4010,4130,41310
2300,2310,232,233
6. Immobilitzat material en curs i bestretes			
,416,4180,522
,234,235,237,238				
4001,4011,410,41311
,2390				
,414,4181,419,550
			
III) Inversions immobiliàries
-3.694,50		,554,559
220,(2820),(2920)
1. Terrenys
-1.854,69		
475,476,477
221,(2821),(2921)
2. Construccions
-1.839,81			
2301,2311,2391
3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes
			
IV) Patrimoni públic del sòl
240,(2840),(2930)
1. Terrenys
241,(2841),(2931)
2. Construccions
243,244,248
3. En construcció i bestretes
249,(2849),(2939)
4. Un altre patrimoni públic del sòl
			
V) Inversions financeres a llarg termini en
			
entitats del grup, multigrup i associades
		 2500,2510,(2940)
1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats
			
de dret públic
2501,2511,(259),(2941)
2. Inversions financeres en patrimoni de
			
societats
2502,2512,(2942)
3. Inversions financeres en patrimoni d’altres
			
entitats
252,253,255,(295)
4. Crèdits i valors representatius de deute
,(2960)
257,258,(2961),(2962)
5. Altres inversions financeres
			
VI) Inversions financeres a llarg termini
2.869,27
2.869,27
260,(269)
1. Inversions financeres en patrimoni
2.844,57
2.844,57
261,2620,2629,264
2. Crèdits i valors representatius de deute
,266,267,(297),(2980)
263
3. Derivats financers
268,27,(2981),(2982)
4. Altres inversions financeres
24,70
24,70
			
			
2621,(2983)
			
			
38,(398)
			
37
30,35,(390),(395)
31,32,33,34
,36,(391),(392),(393)
,(394),(396)
			
4300,4310,4430,446
,(4900)
4301,4311,4431,440
,441,442,449,(4901)
,550,555,558
470,471,472
450,455,456
			
			
530,531,(539),(594)
			
4302,4312,4432,(4902),
532,533,535,(595),
(5960)
536,537,538,(5961),
(5962)
			
540,(549)
4303,4313,4433,(4903),
541,542,544,546,
547,(597),(5980)
543
545,548,565,566,
(5981),(5982)
480,567
			
577
556,570,571,573
,574,575
			

VII) Deutors i altres comptes a cobrar
a llarg termini
1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini
B) Actiu corrent
I) Actius en estat de venda
1. Actius en estat de venda
II) Existències
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
2. Mercaderies i productes acabats

III) Deutors i altres comptes a cobrar
1. Deutors per operacions de gestió
2. Altres comptes a cobrar

5.522.257,55

5.373.416,56

1.887.606,70
1.794.897,55

1.335.012,37
1.277.264,68

92.709,15

57.553,87

3. Administracions públiques		
4. Deutors per administració de recursos
per compte d’altres ens públics
IV) Inversions financeres a curt termini en
entitats del grup, multigrup i associades
1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats
del grup, multigrup i associades
2. Crèdits i valors representatius de deute

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni net
I) Patrimoni
1. Patrimoni
II) Patrimoni generat
1. Resultats d’exercicis anteriors
2. Resultat de l’exercici

Ex. 2019
6.894.258,41
559.974,27
559.974,27
5.662.838,34
5.315.180,21
347.658,13

Ex. 2018
6.749.926,03
559.974,27
559.974,27
5.331.595,44
5.331.595,44

IV) Subvencions rebudes pendents
d’imputació a resultats
1. Subvencions rebudes pendents
d’imputació a resultats
C) Passiu corrent
II) Deutes a curt termini
4. Altres deutes

671.445,80

858.356,32

671.445,80

858.356,32

400.837,76
11.008,63
11.008,63

310.872,91
2.846,35
2.846,35

IV) Creditors i altres comptes a pagar a
curt termini
1. Creditors per operacions de gestió

389.829,13

308.026,56

151.675,99

116.740,36

69.011,50

48.320,21

169.141,64

142.965,99

7.295.096,17

7.060.798,94

2. Altres comptes a pagar

3 Administracions públiques

193,82

3. Altres inversions
V) Inversions financeres a curt termini
1. Inversions financeres en patrimoni
2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Derivats financers
4. Altres inversions financeres
VI) Ajustos per *periodificación
1. Ajustos per *periodificación
VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)

3.972,19

3.972,19

3.972,19

3.972,19

3.630.678,66

4.034.432,00

3.630.678,66

4.034.432,00

7.295.096,17

7.060.798,94		

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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Un cop realitzades les
darreres Eleccions Municipals es va
efectuar, en
data 17 de
setembre, el
ple de Constitució de la
Mancomunitat Tegar del
Garraf amb
l’assistència
dels i les representats dels diferents ajuntaments de la Comarca, patrons de la nostra entitat. Adjuntem
foto de família a l’entrada dels nostres locals.

Finalització obres remodelació zona jardineria
Realitzat l’enderroc dels antics hivernacles a les nostres instal·lacions es van construir
2 nous magatzems per tal de poder guardar la maquinaria, eines i materials necessaris per les brigades de jardineria. Així mateix es va procedir a l’arranjament de tota la
superfície exterior aconseguint una zona amplia i segura pel moviment i aparcament
de les furgonetes,camions i tractors.

destaquem....

Constitució mancomunitat

Obres de substitució de la coberta de la nau
de serveis industrials
Durant el mes d’agost es va procedir a substituir al complert la
coberta de la nau de manipulats a Serveis Industrials per tal d’aconseguir millores substancials pel que fa a la climatització i la seguretat
de la mateixa. Aquesta era una obra que feia uns anys que s’havia
projectat però tant el seguiment dels procediments administratius com la necessitat
de realitzar-se en època vacacional del
treballadors i treballadores de la nau va fer
que no es pogués realitzar fins aquest any.

VIII Jornada sobre el dol
El 21 de Maig es va celebrar la VIII Jornada sobre el Dol, a
l’Hospital Residència Sant Camil. Era una jornada dirigida a
l’abordatge de les necessitats pal·liatives en la vulnerabilitat
psicosocial. El tema central de la Jornada era: “Ajudar a viure el final de la vida”. La Mancomunitat Tegar del Garraf hi
va ser convidada per explicar la seva experiència relacionada
amb les persones amb discapacitat. Van representar la nostra
entitat la Susana Bermejo, treballadora social del Servei de
Teràpia, la Gemma Ochoa, alumne de pràctiques de Treball
Social, i la Gemma Vidal, pedagoga del Servei de Teràpia
Ocupacional, que a més va ser una de les ponents de la jornada, participant a la ponència sobre la vulnerabilitat: “Taula
rodona de les necessitats pal·liatives en les capacitats
diverses”.

Incorporació personal tècnic a jardineria
Incorporació d’1 Enginyera Agroambiental i del Paisatge per
reafirmar la constitució d’una oficina tècnica i desenvolupament de
projectes i donar resposta a les necessitats dels diferents clients.

Ampliació feines al municipi de Sitges
Creació de 1 brigada més, formada per 1 oficial i 3 operaris,amb la
compra d’un nou vehicle equipat amb maquinaria i eines necessàries per fer les tasques habituals de jardineria.

Nova maquinària per facilitar les
tasques de recollida de restes vegetals
Degut a l’augment de les feines relacionades amb la poda en
les diferents
poblacions de
la comarca es
va procedir
a la compra
d’una màquina
Bio trituradora
de la marca
Greentech per
tal de facilitar
els treballs de
recollida de
restes vegetals,
sobre tot en
èpoques de
poda.

QUALITAT
Sistema de gestió
Durant l’any 2019 s’ha realitzat un
canvi força important dins del control
del Sistema de Gestió intern. Aquests
últims anys les funcions del Responsable
del Sistema han estat assumides per la
pròpia Direcció, però en vistes d’actualitzar, millorar i donar un cop d’empenta
al Sistema de Gestió Intern, s’ha decidit
per la contractació externa d’un expert.
Per tant, des de setembre del 2019
es va incorporar en Jordi Ribas com a
nou Responsable del Sistema de Gestió,
amb l’objectiu d’actualitzar-lo completament, i que es pugui treure’n tot el valor
afegit possible.
Les funcions i tasques generals que ha
assumit el nou Responsable del Sistema
han estat les següents:
- Revisió de la planificació estratègica
del Sistema de Gestió conjuntament
amb Direcció. Incloent la definició del
context de la organització, parts interessades, redefinició de processos,
serveis, oportunitats de millora i els
perills i riscos dels processos.
- Establiment d’un sistema d’indicadors
que permeti mesurar el grau d’assoliment dels objectius dels processos
identificats així com dels serveis.

- Gestió i organització de les auditories
internes i externes
- Gestionar la millora del sistema de
gestió conjuntament amb els responsables dels diferents serveis
- Establir i controlar un nou sistema de
gestió de les incidències internes
- Controlar l’execució de la anàlisis de la
satisfacció dels clients, tant interns com
externs i de les parts interessades.
- Liderar la Revisió del Sistema per la
Direcció, conjuntament amb la pròpia
Direcció i tots els responsables de
departaments
Revisió del sistema
Anualment es realitza una revisió de
tots els aspectes del Sistema de Gestió.
Aquest any s’ha optat per la elaboració
prèvia d’una memòria del Sistema de
Gestió a on es detallen tots els resultats, comentaris, informació rellevant,
etc.. i s’ha presentat tant a Direcció com
als responsables dels departaments, els
quals, mitjançant una reunió de Revisió,
s’ha analitzat els resultats i s’han pres les
noves decisions per millorar el sistema.
Com a resultat d’aquesta revisió s’han
establert nous objectius de millora a
realitzar durant el 2020, així com varies
accions de millora. Els més rellevants
son:

Tots els resultats i informació del 2019
es poden trobar en la Memòria de la
Revisió del Sistema del 2019
Auditories del sistema de gestió
En el 2019 es varen realitzar les auditories del Sistema de Gestió planificades.
L’auditoria interna es va realitzar durant
el mes de juliol de forma subcontractada a la consultoria Assertis, amb el fi
de poder obtenir uns resultats veraços
i poder identificar els punts febles del
Sistema. A continuació es varen activar
varies accions de millora i objectius per
poder solucionar-los.
Al setembre es va passar de forma
satisfactòria, l’auditoria externa realitzada per la Certificadora Applus
obtenint la renovació del certificat de
la ISO 9001:2015.

(a 31/12/2019)
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- Actualització de tot el sistema de
gestió del servei de llar-residencia
- Millora de la gestió tècnica del servei
de Jardineria
- Millora de la gestió interna de l’àrea
administrativa
- Millora del sistema de gestió de
forma general

Plantilla

12

Serveis Centrals
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Director Gerent:................................................................ 1

Responsable de Manteniment..........................................1

Director Gerent en contracte de relleu:............................ 1

Secretari/a.........................................................................1

Administratiu en contracte de relleu:............................... 1

Interventor/a.....................................................................1

Administratiu:.................................................................... 3
		TOTAL..................................................................... 9

Centre Especial de Treball
Unitat de Suport a
l’Activitat Professional

Serveis
Industrials

Serveis de
Jardineria

Serveis de Missatgeria
Neteja

Cap de Producció:.............................1

Cap de Producció............................. 1

Cap de Producció............................1

Psicòleg.......................................... 1

Cap de Taller:....................................1

Encarregat....................................... 2

Psicòleg............................................1

Treballador/a Social ...................... 1

Monitor/a laboral..............................7

Monitor/a laboral........................... 15

Monitor/a Laboral............................3

Encarregat de Magatzem.................1

Operaris......................................... 45

Auxiliar ............................................1

TOTAL....................................... 2

Auxiliar..............................................1			Operaris.........................................15
Operaris..........................................72
TOTAL:.......................................83

TOTAL......................................63

TOTAL......................................21

Centre Ocupacional Sant Miquel
Servei Teràpia
Ocupacional

Servei Ocupacional
d’Inserció

Serveis Residencials
i de Lleure

Director/a Tècnic/a............................1

Pedagog/Psicòleg............................ 1

Coordinador/a..................................1

Pedagog/Psicòleg/a..........................1

Treballador/a Social ........................ 1

Psicòleg............................................1

Treballador/a Social..........................1

Monitor/a ocupacional..................... 2

Monitor/a.......................................18

TOTAL........................................4

TOTAL......................................21

Servei
Transport
Acompanyant transport................. 1
TOTAL....................................... 1

Monitor/a ocupacional....................11
Auxiliars.............................................3
TOTAL:.......................................17

TOTAL PLANTILLA 2019: 221 persones
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mancomunitat
ple mancomunitat

ORGANIGRAMA

comissió permanent

director-gerent
Joan Salvany

manteniment

administració
Fátima Miró
Sonia Bergua
Laura Sampietro

Sebastian Ponce

tegar
centre especial de treball

centre ocupacional

sant miquel

Tegar
Serveis de la Mancomunitat TEGAR del Garraf

serveis residencials
llar residència Magí Aranda
llar residència les Roquetes
servei de suport a l’autonomia

serveis de lleure

serveis complementaris

casal

menjador
transport

font de ferro

mancomunitat
director-gerent
Joan Salvany

manteniment

administració

Sebastian Ponce

Fatima Miró
Sonia Bergua
Laura Sampietro

Centre Especial de Treball

Tegar

manipulats envasats

usap

jardineria viver

missatgeria / neteja

cap de producció

manipulats i jardineria

cap de producció

cap de producció

Joan Soler

Jaume Centelles

Albert Llorens

Eva González

treballadora social

Susana Huguet
cap de taller

treballadora social

Julio Ramos

Maite Balmón

encarregat

enginyer tècnic agrícola

usap
missatgeria

Veronica Fuentes
oficials manipulació

oficials jardineria

8

15

operaris

operaris

72

operaris missatgeria

45

15

oficials missatgeria

4

mancomunitat
director-gerent

Centre Ocupacional Sant Miquel

Joan Salvany

administració

manteniment

Fátima Miró
Sonia Bergua
Laura Sampietro

Sebastian Ponce

centre ocupacional

sant miquel
sto/stoa
directora tècnica

Gemma Gabaldà

sto

soi

pedagoga

treballadora social

treballadora social

pedagoga

Gemma Vidal

Susanna C. Bermejo

Susanna S. Huguet

Noelia Martínez

monitors

educadors

11

2

auxiliars

3

mancomunitat
director-gerent

Serveis Residencials

Joan Salvany

administració

manteniment

Fátima Miró
Sonia Bergua
Laura Sampietro

Sebastian Ponce

serveis residencials
coordinadora

Psicòloga

Beatriz Luque

llar residència

Magí Aranda

educadors

11

treballadora social

treballadora social

treballadora social

Maite Balmón

Susanna C. Bermejo

Susanna S. Huguet

llar residència

Roquetes

educadors

7

programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
educadors

4
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PREVENCIÓ...

Política preventiva
Des de la Mancomunitat Tegar del Garraf,
som conscients de que la política preventiva és un element clau en la gestió de la
seguretat i la salut laboral i de que la finalitat és que sigui assumida per totes les
persones que formen part de la nostra
organització, conscienciant-les sobre
com han d’actuar per evitar els comportaments insegurs i generar un ambient
de treball segur. Partim del principi fonamental de protegir la vida, la integritat i
la salut de tots els treballadors i treballadores, i procurar el seu benestar físic,
mental i social.
Per garantir un desenvolupament eficient
d’aquest principi, hem implementat un
sistema de gestió integral i de millora
continua, que té en compte la tècnica,
l’organització de les relacions socials, la
influència dels factors ambientals i tot el
relatiu a les condicions de treball.
A l’hora d’avaluar els riscos i proposar
les mesures preventives que cal aplicar
en matèria de seguretat i salut, valorem
les capacitats professionals dels treballadors i treballadores, donant-los les
degudes instruccions per garantir que
només aquelles persones que hagin

rebut la formació i informació suficient i
adequada accediran als llocs de treball.
També treballem tenint en compte la
perspectiva de gènere a l’hora d’avaluar les implicacions que tenen per a
homes i dones les accions que es planifiquen, en totes les àrees i a tots els nivells,
de manera que les dones i els homes
puguin treure profit igualment i no es
perpetuï la desigualtat.
El nostre model de prevenció és participatiu, basat en el dret dels treballadors
i treballadores a participar activament en
tot el que pugui afectar a la seva salut en
el treball i prendre les accions necessàries per la seva protecció.
Modalitat preventiva
Hem optat per desenvolupar l’activitat
preventiva d’acord amb la modalitat de
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ mitjançant un Concert de col·laboració amb
SP ACTIVA, que, sense formar part
de l’estructura de l’empresa, col·labora
en la realització i/o assessorament de
les activitats preventives, fomentant la
integració de la prevenció en el conjunt
d’activitats de l’empresa i en tots els
nivells jeràrquics, assumint directament
el desenvolupament i les funcions que
assenyala l’apartat 3 de l’article 31 de

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
en funció dels tipus de riscos existents:
• Revisió del Pla de Prevenció de
Riscos Laborals
• Avaluació dels factors de risc i
proposta de mesures correctores.
• Plans i programes: disseny, aplicació
i coordinació.
• Planificació i seguiment d’activitats
preventives.
• Informació sobre riscos i mesures
adoptades.
• Formació dels treballadors/es.
• Estructura d’actuació en cas d’emergència.
• Elaboració de documentació, normativa interna i la memòria anual.
• Estudis específics.
• Assessorament i assistència a la
MANCOMUNITAT, incloent l’empresari, treballadors i els seus representants.
• Revisió i millora dels EPI’s de la
secció de jardineria.
Per facilitar la comunicació i la coordinació entre el SPA, els representants dels
treballadors i l’empresa, s’ha nomenat
a Laura Sampietro Ruiz com a Coordinadora.
Òrgans de consulta i participació
Els nostres treballadors i treballadores,
tenen una participació activa en la millora
de l’acció preventiva i cooperen en l’execució de la normativa de prevenció de
riscos laborals. Estan representats per
3 Delegats de Prevenció Aquests
delegats són:
Felip Solé, Josep Miró i Antonia Curto
Els representants designats per la
Mancomunitat són:
Joan Salvany (Gerent), Laura Sampietro Ruiz (Coordinadora de PRL) i
Albert Llorens (Cap de Jardineria)
Aquestes 6 persones formen el Comitè
de Seguretat i Salut, que es reuneix
periòdicament, està assessorat principalment pel Servei de Prevenció, i parti-

Prevenció de riscos laborals i comunicació
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cipa en els plans i programes de prevenció de
riscos, les condicions de treball, la investigació
dels accidents laborals i la correcció de les deficiències que s’haguessin detectat.
Actuacions realitzades durant el 2019
Durant aquest any hem procedit a valorar
l’efectivitat de la integració de la prevenció
en el sistema general de gestió a través de la
implantació i aplicació del Pla de Prevenció.
Les principals actuacions que hem realitzat
durant el 2019 són l’aplicació de les mesures
correctores del servei de Jardineria així
com la revisió i millora dels EPI’s en aquest
servei
L’activitat en matèria de Coordinació d’activitats empresarials, ha estat especialment
intensa i important durant aquest any, tan en
volum com en contingut, especialment per part
dels clients del servei de jardineria, donades
les noves contractacions i la millora continua
en aplicació de la normativa. Aquestes activitats han consistit bàsicament en l’intercanvi i
control de documentació, i visites de seguretat
a les diferents empreses i als espais on desenvolupem les tasques que tenim contractades.
La VIGILÀNCIA DE LA SALUT està dirigida
a prevenir els accidents i les malalties relacionades amb les condicions de risc laboral, sense
obviar la detecció o seguiment de patologies i
factors de risc no laborals, així com els factors
relacionats amb l’estil de vida. El seu objectiu
global és el de reduir la possibilitat d’emmalaltir
i accidentar-se per motius relacionats amb el
treball, mantenint als treballadors i treballadores sanes, en ambients de treball saludables i productius.
REVISIONS MÈDIQUES 2019
Nº de revisions: 65
Professionals Usuaris
Servei
25
40
Serveis generals
1
0
Serveis Industrials
1
1
Serveis Residencials
1
0
Missatgeria
1
3
Neteja
2
1
SOI
0
0
STO
2
0

Les Revisions Mèdiques s’han realitzat
d’acord als protocols corresponents a cada
lloc de treball, amb la finalitat de detectar de
forma precoç les alteracions de la salut, identificar els treballadors i treballadores especialment sensibles a determinats riscos, avaluar
la seva aptitud per un determinat lloc de
treball, avaluar l’eficiència de les estratègies
preventives, intervenir en l’educació sanitària
i la promoció de la salut, i aportar dades per
l’avaluació de riscos laborals.l’educació sanitària i la promoció de la salut, i aportar dades
per l’avaluació de riscos laborals.
En relació a la FORMACIÓ I INFORMACIÓ
de Prevenció de Riscos Laborals, s’han
revisat i entregat actualitzats els suports
formatius de cada lloc de treball, així com
la informació que les diferents empreses
externes ens proporcionen i que poden
afectar a la seguretat i salut.
Per la seva part SP ACTIVA ha impartit
formació a 105 treballadors i treballadores
dels diferents serveis.
Treballadors i treballadores formades 2019
Servei
1
Generals
Industrials
9
71
Jardineria
Neteja
4
SOI
3
STO
17
Total
105

Accidents laborals
Amb l’objectiu de conèixer la seqüència
dels fets ocorreguts i desencadenants dels
accidents de treball, i mitjançant l’aplicació
d’una metodologia d’actuació concreta, la
coordinadora de seguretat i salut impulsa, la
investigació de cada accident de la qual es
deriva un informe exhaustiu. Això permetrà la
identificació de les causes, la seva eliminació
mitjançant la implantació de mesures preventives o correctores per evitar-ne la repetició i
l’aprofitament de l’experiència adquirida per
millorar en la prevenció dels riscos laborals.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(SP ACTIVA) realitza la supervisió del resultat
d’aquesta investigació i supervisa l’acompliment de les mesures correctores proposades.
Servei
Nºaccidents Accidents Accidents
		
2019
amb baixa sense baixa
Industrials
7
4
3
Jardineria
37
17
20
Missatgeria
2
1
1
SOI
0
0
0
STO
5
2
3
Manteniment
0
0
0
7
3
4
Habitatge
Total
58
27
31

Comunicació
Comunicació Interna
A nivell intern la potenciació i difusió del butlletí
PARLA! com element d’informació, distribuït a
totes les persones que formen part de l’entitat
(conjuntament amb la nòmina en el cas de les
que tenen contracte de treball) suposa un esforç
transversal amb la finalitat de que la informació
institucional arribi per igual als diferents equips
de persones i serveis de la Mancomunitat.
Comunicació Externa
Explicar la nostra tasca social als nostres col·
lectius d’interés, com les famílies, persones
en formació, els ajuntaments de la comarca,
i, en definitiva, la societat en general és en el
que consisteix la nostra política de comunicació
externa.
Per portar-la a terme, en el 2019 hem continuat
treballant la comunicació a les xarxes socials
amb els dos eixos Facebook i Tweeter, establint els canals de suport, Flickr i Dropbox a
nivell de suport fotogràfic i Youtube i Vimeo
com a suports audiovisuals.Us encoratgem
a seguir-nos. Així mateix la pàgina web es
consolida cada cop més com una plataforma
de comunicació tant interna com externa. L’aplicació de la llei de transparència de les administracions públiques fa de la web una eina bàsica
de comunicació. En ella podem trobar també
borsa de treball i processos de selecció i licitacions públiques entre altres.
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La formació constitueix en la Mancomunitat un instrument amb el
qual es vol impulsar el canvi i actuar
sobre el medi a l’hora que sobre la
mateixa organització. És per aquest
motiu que l’Equip Directiu va considerar necessari, l’any 2005, elaborar un procediment que articulés les
necessitats que tenim com a equip
humà en constant canvi i que per
tant s’adaptés a les noves situacions, així es va crear el I Pla Bianual
d’accions Formatives.
En funció dels objectius dels diferents serveis s’opta per la modalitat de formació en el propi lloc de
treball, la participació en seminaris/
cursos organitzats per entitats externes o bé la gestió dels cursos
dins la pròpia organització.
Les necessitats detectades des dels
diferents departaments de l’orga-

nització i els interessos dels treballadors s’estructuren entorn a:
Aspectes específics entorn a tres
aspectes laborals:
• Gestió i administració
• Intervenció socioeducativa (atenció directa)
• Prevenció de Riscos Laboral
(informació en capítol específic)
Aspectes comuns a qualsevol lloc
de treball:
• Formació específica del lloc de
treball
• Competències vinculades al lloc
de treball

en aquella formació realment necessària pel desenvolupament de
l’organització.

En la valoració realitzada per l’equip
directiu referida al darrer pla formatiu 2018-19 s’ha destacat la funció
del pla de formació com una eina
clau per enfortir les dinàmiques de
treball del Centre així com les competències dels treballadors incidint

De cada àrea podem destacar algunes accions formatives realitzades, especialment rellevants, que
han suposat una millora significativa en les habilitats i capacitats del
personal així com en la qualitat dels
serveis.

En l’any 2019 finalitzà el Pla de formació 2018-2019 i amb aquest el
sistema de plans formatius bianuals
doncs degut a canvis de tipus administratiu i al ser entitat pública,
s’ha signat un conveni d’adhesió
als plans formatius de la Diputació
de Barcelona per tal de realitzar la
formació a través d’aquesta entitat
de forma subvencionada i a partir
de l’any 2020.

Formació

Formació

Pràctiques d’alumnes de Centres Docents
El nostre centre col·labora en la formació
d’alumnes de centres docents amb estudis
relacionats amb els perfils professionals
dels nostres treballadors. Durant l’any
2019 hem formalitzat convenis de pràctiques acollint alumnes dels següents centres i estudis:
• IES Alexandre Galí: CFGS Integració
Social
• IMET: Certificat Professionalitat Atenció
sociosanitària en institucions
• Universitat de Barcelona: Grau de Pedagogia, Psicologia i Treball Social
• INS La Talaia: CFGM Jardineria i Floristeria
• Institut Obert de Catalunya: CFGS Integració Social

Gestió i Administració:
ACCIÓ FORMATIVA
Atenció al client		
SICALWIN		

CENTRE FORMADOR
NIRONET
BERGER LEVRAUT

Intervenció socioeducativa:
ACCIÓ FORMATIVA
Tècniques de Contenció Física i Emocional
Principis de Conflictologia: aprèn a resoldre conflictes
Ética i Salut Mental: entre la utopia i la realitat
Contenció emocional i maneig de crisis d’agressivitat

CENTRE FORMADOR
Femarec
UOC
DIXIT
Fundació Pere Tarrés

Formació Específica:
ACCIÓ FORMATIVA
Eines síntesi d’avaluació per l’elaboració de plans de suport
Acompanyament en el transport escolar
Funcionament màquina confecció bobines Prysmian

CENTRE FORMADOR
DINCAT
Fundació Pere Tarrés
Tegar

Competències relacionades amb els llocs de treball:
ACCIÓ FORMATIVA
Figures jurídiques de l’assistència, voluntats anticipades,
autotutela i poders preventius
Programació Neurolingüistica
Eines per dirigir la teva vida
Taller d’hàbits: canviar és fàcil si saps com
Jardineria Bàsica		

Accions formatives realitzades el 2019
en relació a les diferents àrees:
38%

CENTRE FORMADOR
Fundació AC IDH
FEGP Vilafranca
BEEP MECA/EINA
UOC
NIRONET

Resum de dades 2019
Total d’accions formatives realitzades
Total de treballadors participants
Total d’hores formatives

Hores formatives realitzades el 2018
en relació a les diferents àrees:

15%

Percentatges de participació en cada
àrea formativa:

107%

43%

42%

37%
87,5%

26%
20%

16
83
275,5

25%
10%
n Gestió i Administració n Prevenció de Riscos n Formació específica del lloc de treball n Competències

6%
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ENTITATS
VINCULADES
FEM CAMÍ Associació de Pares
Pro Discapacitats del Garraf
La bona entesa amb
l’associació Fem Camí
ha estat el fet més rellevant.
Fem Camí ha posat ordre en el funcionament de l’entitat, tornant a ser el que
havia estat, una eina de col·laboració i
participació entre el centre i les famílies.
Com a reflex d’aquesta nova manera de
treballar podem recordar l’èxit del dinar
de l’Associació del mes de juny al restaurant Mas Roquer del Camping Vilanova park. Més participació que mai en un
ambient distès i amigable.
S’han mantingut les col·laboracions a les
diades assenyalades (Castanyada, Carnaval, Nadal).
L’actual presidenta de l’associació és la
senyora Isabel Vega.

Fem Camí Associació de Pares té el seu
despatx al Carrer Estudis 3, baixos.
Horaris d’atenció al públic: divendres de
10 a 12 h al Centre Cívic de la Geltrú.
E-mail: ana@approdisgarraf.org. Telèfon: 679688527.

FEGP
La Federació Empresarial del Gran
Penedès és una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació, que representa
el conjunt de l’empresariat del seu àmbit
intercomarcal. La Federació és independent i té un caire multisectorial i plural.
L’àmbit territorial d’actuació coincideix
amb el de les comarques de l’històric
Gran Penedès, a cavall de les províncies
de Barcelona i Tarragona.
El que abans era l’ADEPG, Associació
d’empresaris del Penedès i el Garraf, era
una entitat que mantenia un compromís
amb el seu entorn social i econòmic i que
entenia com a prioritat el progrés del territori i garantia el futur de les activitats
que s’hi desenvolupen.
L’Associació d’Empresaris del Garraf fou
fundada l’any 1987. Té com a objectiu
fonamental el foment de l’activitat econòmica i el desenvolupament del teixit
empresarial de l’entorn. L’àmbit territorial és el Gran Penedès (Garraf i Alt i Baix
Penedès).
Tegar fa disset anys que hi està afiliada, compartint els mateixos valors i
col·laborant estretament en matèria de
formació així com en l’aprofitament dels
canals de comunicació que la Federació
posa a l’abast dels seus associats.

DINCAT
L’any 2010 naixia
Dincat resultat del
procés d’unificació
entre les dues entitats més representatives del sector de les persones amb
discapacitat intel·lectual, APPS i Coordinadora de Tallers. No sense entrebancs

en els seus inicis, s’ha anat consolidant
i recuperant el protagonisme d’anys enrere.
L’actual Junta directiva, escollida en les
eleccions del novembre del 2015, té el
repte, en aquests moments d’especials
dificultats econòmiques, de liderar el
sector i representar-lo davant de les institucions. En paral·lel s’ha estat treballant
en una modificació dels Estatuts de l’entitat, aprovats també a finals del 2015.
La tasca assumida per el president Manel Palou i la Junta directiva no és fàcil.
Gestionar en aquests moments de retallades dóna un valor suplementari a la
gent que voluntàriament està al front del
col·lectiu.

Club Esportiu Alfa-Tegar
L’organització de les activitats esportives recau
en el Club Esportiu AlfaCLUB ESPORTIU ALFA
Tegar. Els nois i noies del
centre participen en les competicions de
l’ACELL (Associació catalana d’esport i
lleure) que es fan a Barcelona. En uns
temps en que les normatives obliguen
a professionalitzar el sector esportiu, té
encara més mèrit mantenir amb els recursos que es tenen la pràctica esportiva
per a persones amb discapacitat.
Durant l’any 2019 el Club Esportiu AlfaTegar ha participat en diferents competicions d’àmbit territorial català organitzats per la Federació ACELL: Lligues
catalanes de bàsquet, futbol sala i petanca. Campionats de Catalunya d’handbol,
petanca vi bàsquet a Parets del Vallès.
Campionat de Catalunya de Futbol Sala
a Hospitalet de Llobregat. Campionat de
Catalunya d’atletisme a Sabadell, així
com en el campionat esportiu de Vilanova organitzat per el mateix club esportiu
Alfa amb la col·laboració de l’ajuntament
de Vilanova.
Aquest any 2019 s’ha consolidat l’organització de colònies doncs s’ha arribat a
la 4a. edició. Es van realitzar del 8 al 11
d’agost a la casa de El Puig de Balenyà,
amb la participació d’un total de 37 persones i 7 monitors.

Fem Camí. FEGP. DINCAT. Alfa-Tegar
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USUARIS ATESOS PER LA MANCOMUNITAT

Usuaris atesos per servei i municipi
A continuació detallem el col·lectiu d’usuaris atesos per la Mancomunitat Tegar del Garraf. Hem fet esment de la distribució per municipis
d’empadronament, per sexes i per servei diürn en el qual estan atesos.
Poblacions
Vilanova i la Geltru
Sant Pere de Ribes
Sitges
Cubelles
Olivella
Canyelles
Cunit
Segur de Calafell

total
163
40
19
19
8
5
1
2
257

CET-USAP
95
13
10
8
2
3
1
1
133

CET
4
1
0
2
0
0
0
1
8

STO/A
48
19
6
8
5
2
0
0
88

SOI
16
7
3
1
1
0
0
0
28

La descripció dels serveis és la següent:
STO/STOA: Usuaris amb diversitat funcional del Servei de Teràpia Ocupacional i Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar.
SOI: Usuaris amb diversitat funcional del Servei Ocupacional d’Inserció.
CET-USAP: Treballadors amb diversitat funcional del Centre Especial de Treball amb mòdul de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional.
CET: Treballadors amb diversitat funcional del Centre Especial de Treball sense mòdul de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional.

Distribució per sexes:

Distribució per edats:
68

83

Distribució per poblacions:
19

40

8

5 12

19
40

174

163

69
80

n Dones
n Homes

n
n
n
n

18 a 30 anys
31 a 40 anys
41 a 50 anys
51 anys endavant

n
n
n
n

Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes
Sitges
Cubelles

n
n
n
n

Olivella
Canyelles
Cunit
Segur de Calafell

Serveis Industrials
El servei de manipulats i envasats dóna ocupació gairebé a la meitat dels treballadors discapacitats del Centre
Especial de Treball de TEGAR.
Es realitzen feines de manipulat en les nostres instal·lacions per diferents empreses del Garraf, alt Penedès i una
del Baix Llobregat.
També tenim dos grups de treball en dues empreses externes dedicats el reciclatge de diversos materials de
rebuig i merma.
També és dóna servei de Vending en les instal·lacions de TEGAR

El servei
Amb la finalitat de crear una empresa de serveis industrials adreçada a fer aquelles tasques intensives en mà
d’obra i externalitzables, que a les empreses els resultava
incòmode de dur a terme, es creà ja fa més de 30 anys
el Centre Especial de treball de la Mancomunitat per
l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la
comarca del Garraf.
Aquest projecte embrionari ha sofert una ampliació i
evolució al llarg de tot aquest període de temps. Avui en
dia hem passat del concepte de treball manual al concepte
de creació de valor afegit dels nostres treballadors
gràcies al suport de les més modernes tecnologies.
Així doncs, la nostra nau de treball alberga maquinària
de tots els nostres clients. Ens hem especialitzat en

l’“outsourcing”, o el que és el mateix en l’externalització
sencera de processos productius. Aquesta externalització
també la portem a terme de vegades en la mateixa seu del
client, mitjançant la constitució dels anomenats enclavaments industrials. En aquests casos creem grups de treball
inserits dins de la pròpia empresa però sense dependència
funcional de la mateixa, sinó del nostre monitor.
El futur el tenim adreçat més cap a que els processos
externalitzats siguin més complerts, arribant fins i tot a la
gestió logística d’expedició directa als destinataris
dels nostres clients en alguns casos.

Les persones
Històricament aquest servei sempre ha estat el més
nombrós pel que fa a treballadors contractats. La faci-
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litat del servei per assumir perfils laborals
amb dificultats manifestes, ha permès que
el servei de manipulats pugui oferir treball a
persones amb veritables dificultats laborals.
L’adaptació del lloc de treball a la persona ha
estat i és l’eix de treball dels nostres professionals. Aquesta adaptació s’ha portat a
cotes molt elevades amb la incorporació
de maquinària amb tecnologia puntera i
perfectament adaptades sota la perspectiva de la prevenció de riscos.
En aquests moments la nostra plantilla és:
1 Cap de Producció com responsable
del servei
1 Cap de Taller
7 Monitors
1 Encarregat de magatzem
1 Auxiliar
70 Operaris Peons
3 Operaris Especialistes
Val a dir que aquests operaris estan recolzats per la Unitat de Suport a l’Activitat
Profesional (USAP) amb les figures d’un
psicòleg i una treballadora social.

La gestió
Durant l’any 2019 la gestió del servei ha
anat encaminada a consolidar les línies
de treball establertes en els darrers any.
Com ja és habitual s’ha intentat cercar
noves empreses per diversificar al màxim
els nostres clients i així no dependre tant de
les quatre o cinc empreses més importants
i evitar que quan aquestes es trobin en dificultats ens ressentim.
En l’actualitat el nostre principal motor
segueix sent “Roca Sanitario S.A.” amb
la que tenim fixat un nivell de col·laboració
estable amb la seva fàbrica de complements, i també amb les de griferia i Servei
Tècnic. Durant aquest any també hem tingut
enclavaments a Roca Servei Tècnic.
Amb “Prysmian Cables y Sistemas
S.A.” tenim consolidat un enclavament

4 1

3

L’any 2019, de la mateixa manera que l’anterior no hem aconseguit superar les xifres
pressupostades.

3

8

Els valors que ens diferencien

53

Usuaris per poblacions
n
n
n
n
n
n
		

Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes
Cubelles
Sitges
Canyelles
Olivella

53
8
4
3
3
1

TOTAL

72

dedicat a tasques de reciclatge de materials
en el circuit intern de la factoria.
L’empresa Mahle Componentes continua
confiant en les nostres habilitats productives i ens conserva com a col·laborador.
En el 2019 hem mantingut el volum de feina.
L’empresa Aplicaciones Electro mecánicas Gervall ens manté com a
proveïdors de manipulats industrials. Hem
continuat fent productes nous i augmentar
el volum de feina.
Amb Megadynne Rubber hem aconseguit augmentar el grup de treball (ara són
3 operaris i un monitor fixos cada dia i un
operari més de reforç un cop per setmana) i
aconseguir uns nivells de facturació similars
al dels últims anys.
J. Garcia Carrión S.A. Durant any 2019
hem notat un increment important de feina
d’aquesta empresa i de manera continuada.
Destil·leries MG SL. Continua col·laborant
amb nosaltres portant-nos promocions i
amb enclavaments temporals.
També continuem treballant amb les
empreses Vilanovines Plàsticos Detectables i Ossian.

La sensibilitat per adaptar els llocs de treball
a les diferents capacitats del nostres treballadors és un dels grans valors de la nostra
secció de manipulats. Un ampli ventall de
tasques permet, amb la utilització de diferents eines i utillatges, garantir el dret de
totes les persones al treball remunerat amb
dignitat.
L’atenció a les persones amb capacitats
diverses no es focalitza només en la tasca
laboral, tanmateix forma part d’un acompanyament a la persona que ajuda a créixer a
la mateixa, a ser més autònoma, a millorar
en la gestió dels seus recursos i a relacionar-se amb els demés amb perspectiva
d’igualtat de gènere i solidaritat.

6%

5%

5%

5%

0%
12%

14%

12%
41%

Facturació per clients any 2019
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Roca Sanitario, S.A.
288.875,69 €
Megadyne Rubber, S.A.
82.009,39 €
Plásticos Detectables, S.L.
34.193,54 €
Destil·leries M.G., S.L.
3.229,14 €
J. García Carrión, S.A.
33.768,17 €
Aplic. Electromec. Gervall
33.062,00 €
Altres
39.654,79 €
Mahle componentes del motor, S.L. 101.819,98 €
Prysmian Cables y Sistemas
84.150,33 €

TOTAL FACTURAT

411887,34 €

Jardineria
Practiquem tot tipus de jardineria, tenim com a filosofia mediambiental la promoció de la xerojardineria fomentant
la implantació d’espècies mediterrànies.

El servei
El departament de jardineria es va crear el 1987, de llavors
ençà no ha parat de créixer, tant en personal amb diversitat funcional com professional. Organitzat a partir d’un
grup de nois i noies amb certificat de discapacitat joves i
amb moltes ganes de fer jardineria, amb dos monitors i
amb l’encàrrec de portar el manteniment del Parc Gumà
de Vilanova i la Geltrú, ha vist com ha anat creixent,
diversificant les seves feines i assolint nivells de professionalitat, en aquest àmbit, que l’equiparen a les altres
empreses del sector a la comarca.
Especialitzat en la construcció i manteniment d’espais
enjardinats públics i privats. També amb experiència
en espais verds no enjardinats, tales i neteges d’espais
forestals. Ofereix els seus serveis a les administracions
publiques com son els ajuntaments ( Vilanova i la Geltrú,
Sant Pere de Ribes, Cubelles, Olivella, Sitges, Canyelles), el Consorci Sanitari del Garraf, així com a empreses
privades: Valoriza, Prysmian, Megarubber entre d’altres.
La consolidació del nou servei de disseny i control, dóna
un assessorament tècnic als clients més acurat i realitza
un seguiment de la qualitat del servei. Aquestes son eines
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que contribueixen a aconseguir millorar
de manera continuada tant en el tracte
amb els clients externs com en l’atenció
a les persones amb dive rsitat funcional,
així mateix la inclusió d’eines informàtiques modernes ens permet aquesta optimització dels recursos sense encarir els
costos dels serveis.

Les persones
Es evident que les persones son la nostra
raó de ser i de continuar sent el que som.
A mitjans d’aquest any 2019 hem reforçat
la direcció amb l’ incorporació d’un nou
professional per tal de reforçar més el
tracte amb els diferents clients i control
de feines. En acabar l’any la plantilla esta
formada pel següent personal:
Un Responsable del servei com a Cap de
Producció, 2 Adjunt amb titulació d’enginyer Tècnic Agrícola, 1 Supervisor, 15
Monitors especialistes en jardineria, 48
operaris jardiners, aquests darrers tots
amb certificat de discapacitat.
Com a suport als treballs el servei disposa
d’una flota de 2 camions de 3,5 TM un
d’ells amb grua, 10 furgonetes, 3 camions
doble cabina, 1Pick-up Nissan, 1 tractor
segadora,1 tractor, 2 plataformes elevadores d’11m per a tot tipus de treballs en
alçada, 1 bio trituradora per facilitar els
treballs de recollida de poda i diferents
màquines per desbrossar, retallar, bufar,
escarificar...

La gestió
L’any 2019 ens hem consolidat a l’Ajuntament de Sitges pel que fa al manteniment
dels espais verds del municipi, destinant-hi
4 brigades a ple rendiment.
Sitges passa a ser un municipi més que
ha comptat amb continuïtat dels nostres

serveis. Els treballs amb Valoriza, empresa
contractada per l’Ajuntament de Vilanova
per donar el servei de manteniment dels
espais verd del municipi, segueix funcionant perfectament.

Els valors
Les persones amb diversitat funcional es
troben amb la dificultat que la societat no
2

0

4

5
5
23
7

possibiliten augmentar i millorar el nostre
objecte social: la inserció.
Desenvolupar les activitats de forma soste
nible:social,econòmic,mediambiental i d’innovació.
Les persones són el centre de la nostra
activitat i les que donen sentit a la nostra
organització. L’atenció a les persones, a
tots els nivells, esdevé un dels valors més
importants. Comptem amb un equip cohesionat i motivat i treballem per mantenir, i
millorar, un bon clima laboral que influeix
positivament a l’hora de donar una
resposta eficaç, tant a les persones com a
les empreses per les que treballem.

Usuaris per poblacions
n
n
n
n

Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes
Sitges
Cubelles

n Olivella
n Canyelles
n Altres

els proveeix dels recursos necessaris específics; l’entrada al món laboral,és a vegades
més difícil d’assolir per una persona amb
discapacitat,es plantegen solucions, oferint
recursos perquè assoleixin la seva autonomia i es desenvolupin personalment,
socialment i professionalment.
Promoure la participació de l’equip humà
per atendre les necessitats de les empreses
i la societat, adaptant-nos a les condicions
canviants de l’entorn i de les persones.
Ser competitius,entenent com a competivitat des d’una oferta de qualitat de
producte amb un valor social afegit i una
atenció propera i acurada a tots els seus
clients.
Refermar la nostra identitat i assolir
amb qualitat els objectius productius que

Facturació per poblacions 2019
n
n
n
n
n
n

Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes
Cubelles
Sitges
Canyelles
Olivella

325.218,18 €
128.615,26 €
98.090,60 €
54.999,96 €
2.274,78 €
12.281,40 €

Missatgeria
Treballem la gestió de la correspondència i el repartiment postal en totes les seves modalitats.

El servei
El servei de missatgeria fou creat l´any 1987 per donar
ocupació a tot un seguit de treballadors discapacitats amb
uns potencials adequats per a la manipulació, la classificació i el repartiment postal.
Amb els anys i l´experiència adquirida hem passat a ser
una empresa força competitiva en els diferents productes
que oferim respecte a d´altres empreses que també s´hi
dediquen, com Correus i Adarró.
Pretenem satisfer al màxim les necessitats i demandes
dels diferents clients amb els quals es treballa i que són
de tota la Comarca del Garraf. Efectuem el servei de
carteria convencional a les ciutats de Vilanova i la Geltrú i
de Sitges i repartiments específics a la resta de les localitats de la Comarca.
La nostra seu està ubicada en el centre de Vilanova i la
Geltrú, en el carrer Estudis,1. Disposem d´un vehícle propi
per fer el repartiment a l´extrarradi dels nuclis urbans (urbanitzacions, polígons,...)
Donat que cada cop més la societat ens obliga a ser més
competitius oferim un ampli i variat ventall de tasques. Així
doncs, es duen a terme:
Repartiment de cartes normalitzades, urgents, amb avís
de rebuda, rebuts de l´aigua i padrons fiscals.

Repartiment de bústia cega (propaganda, informació municipal).
Manipulació i repartiment de flyers i paqueteria.
Enganxat de cartells a comerços i cartelleres.
Servei de fer gestions (Mancomunitat Penedès Garraf).
Gestió del correu de l´Ajuntament de Vilanova.
Mailing (factures pels clients de Prysmian).
Destrucció de documentació i registres de les empreses.
Missatgeria ràpida ( en col·laboració amb Nacex).
Serveis externs (muntatge carpes Diputació i puntualment
enclavaments a MG).
Val a dir que som un servei autoritzat per el Ministerio de
Fomento, amb certificat d´Inscripció al Registro General de
Empresas Prestadoras de Servicios Postales.

La gestió
Les administracions locals són els nostres principals
clients.
Des de fa anys tenim signat un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. També treballem
amb regidories d´altres Ajuntaments de la Comarca, com
és el de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Sitges.
Aquest 2019, la situació econòmica ha millorat significativament respecte a anys anteriors.
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El fet de ser un any electoral, tant a nivell
autonòmic com local, ha suposat un increment significatiu del repartiment de publicitat, cartells i correspondència varia relacionada amb aquest fet. Donada l’avinentesa i,
per primera vegada, també hem col·laborat
amb les policies locals de Vilanova i Cubelles
en el repartiment de les notificacions de les
Meses Electorals.
Tot i això, cada cop més advertim l´ús generalitzat de les xarxes socials i aplicacions en la nostra vida laboral i personal,
fent que la informació arribi més ràpida a les
persones i a un cost inferior, així com una
major conscienciació ambiental que fa
del paper un material car i cada cop més
obsolet.
Tampoc oblidar que la situació en el mercat
laboral no ha millorat i ha suposat que
moltes feines fonamentals en el nostre
servei s’hagin deixat de fer o bé se n’hagi
reduït el volum. Molts dels nostres petits
clients, però fixes, han tancat els seus
negocis.
Això, ha suposat un esforç per part de tots
a l´hora de “reciclar” el nostre personal per
intentar donar resposta a qualsevol oferta
de treball que se’ns presentés, independentment de l`àmbit que fos. Ja l´any passat vam
encetar la destrucció de documentació
prescrita d’empreses i podem dir que
és un servei que de mica en mica anem
fiançant i ampliant.
Pere fi, aquest any 2019 SI podem fer un
balanç positiu. Els objectius econòmics
previstos s´han assolit, després de molts
anys sense aconseguir-los. Hem arribat i
superat la facturació desitjada per aquest
exercici i hem donat resposta a les necessitats de les persones. Per tant, estem molt
satisfets.
Per aquest proper any 2020, volem incidir
en la plena col·laboració de les persones
amb discapacitat amb l´empresa ordinària
i altres centres especials de treball. Ens

1

1

1
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Usuaris per poblacions
n
n
n
n

Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes
Sitges
Cubelles

proposem potenciar el servei de fer gestions
i enclavaments tant en els ajuntaments com
en altres empreses de la comarca. En agradaria, en definitiva, intentar cobrir totes
aquelles opcions noves de feina i que ens
poguin garantir un futur. Estem oberts als
canvis.
Al cap i a la fi, treballem per a una integració en l´àmbit laboral.

carta certificada i servei de fer gestions per
a empreses.
Aquests treballadors compten amb el suport
de l´USAP Unitat de Suport a l´Activitat
Professional) formada per una psicòloga i una treballadora social, que mitjançant l´execució dels objectius fixats en el
Programa global d´Orientació porten a
terme tasques de suport en tots els àmbits
de la persona.

Els valors que ens diferencien
La nostra peculiaritat és la predisposició
i facilitat que tenim per adaptar-nos a les
exigències concretes dels diferents clients,
sortint de l´estandarització, anant cap a la
personalització del treball. Encara que som
un servei petit lluny de ser un handicap això
ens permet fer una tasca de proximitat que
el client sempre valora i agraeix molt positivament.

Les persones
Som una entitat que ens preocupem per les
persones, les persones amb discapacitat.
Poder gaudir d´un servei que permet la seva
integració professional a la societat és
el nostre objectiu.
En l´actualitat, missatgeria està formada per:
1 cap de producció.
1 psicòloga.
1 monitor.
1 oficial de 1era.
13 Peons amb feines de missatgers/es.
Al febrer es va contractar a 2 nous peonsmissatgers i al juny es va produir la 1era
jubilació d´un peó en aquest servei.
El perfil dels usuaris de missatgeria és el de
persones amb un grau d’autonomia total:
amb bona capacitat per la lectoescriptura,
amb sentit de l´orientació i interpretació de
plànols, amb capacitat d´ordenar una ruta
de repartiment de cartes, la gestió d´una

Facturació per clients 2019
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n
n
n
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Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Companyia d’Aigües
Consorci Sanitari del Garraf
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sitges
Altres

110.986,73 €
41.935,90 €
21.643,30 €
9.636,47 €
3.993,25 €
299,75 €
46.795,19 €

STO Servei Teràpia Ocupacional
El servei de Teràpia Ocupacional està adreçat a aquelles persones que temporal o definitivament no tenen capacitat laboral suficient per cobrir una plaça de CET

El servei
El SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO) és un servei
d’atenció diürna que pertany al Centre Ocupacional de la
Mancomunitat Tegar del Garraf, i que està destinat a les
persones amb discapacitat psíquica que tenen un grau de
disminució igual o superior al 65%, que estan en edat laboral
i que la seva capacitat productiva general és igual o inferior
a un 37.5% de la d’un treballador del sistema ordinari de
treball. A més, han de comptar amb una valoració ocupacional segons dictamen de l’Equip de Valoració i Orientació.

Les persones
Totes les persones que estan ateses al Centre Ocupacional (tant al STO com al SOI) disposen d’una descripció del
seu funcionament individual a través del Programa Global
d’Orientació (PGO), el qual fa incidència de manera directa
i transversal als objectius plantejats i als suports planificats
per a cada persona seguin t les següents dimensions que
són objecte d’intervenció:
• Àrea del funcionament intel·lectual i habilitats adaptatives: que avarca les habilitats de comunicació, cura
de sí mateix, vida a la llar, habilitats socials, ús de la
comunitat, salut i seguretat, habilitats acadèmiques
funcionals, lleure, i treball.
• Àrea de les consideracions psicològiques i emocionals.
On hi ha una descripció del perfil psicològic i conductual de la persona, així com les indicacions i estratègies
més idònies per seguir els professionals.

• Àrea física i de la salut. Amb una descripció
de les consideracions físiques, mèdiques i
de salut que defineixen les necessitats dels usuaris.
• Àrea de consideracions ambientals. Amb una descripció
acurada del seu entorn familiar i les necessitats si
s’escau que es plantegen treballar.
Treballem aquests objectius de forma directe a través d’un
calendari anual d’activitats dissenyat de forma totalment
individualitzat i adaptat a les necessitats i interessos de
cadascú. Aquestes activitats anuals estan organitzades
seguint dos grans àrees d’intervenció:
• Activitats d’Ajustament Personal i Social: amb
l’objectiu de treballar l’habilitació estructural de la
persona i la millora de la relació amb el seu entorn
cívic, per mitjà de l’adquisició, el manteniment i la
millora de les competències personals i socials. Mitjançant activitats de naturalesa física (com natació, atletisme, hípica, trekking, psicomotricitat, ball amb coreografies...); mitjançant activitats de naturalesa cognitiva (com per exemple Comunicació amb sistemes
SAAC, reforç cognitiu, ús de noves tecnologies de
la informació fent un blog informatiu a l’activitat de
Xarxa 2.0, programa informàtic d’estimulació cognitiva Armoni,...); mitjançant també activitats que treballen aspectes centrats en la vida a la llar (com cuina,
compres, el menjador...), activitats que es desenvolupen en entorns de la Comunitat (piscina Municipal,
pistes d’atletisme de Vilanova,...) i un llarg etcètera que
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es va modificant i adaptant a les necessitats de les persones ateses.
• Activitats d’Ocupació Terapèutica: Aquestes activitats tenen la finalitat d’afavorir l’adquisició, el manteniment i la millora de les competències
laborals durant l’execució de tasques de
naturalesa manipulativa, a través de les
quals es pot assolir un resultat material
i satisfactori. Exemples: activitats d’artesania (treballs amb paper, tèxtil,
medul·la, palma, sabó, etc), activitats
de manipulats (treballs de manipulació
de plàstic bàsicament fent muntatges,
classificació i embossament de peces
que ens subministren des dels serveis
del CET) i activitats de jardineria (amb
planta i manteniment de la zona enjardinada de la nostra pròpia instal·lació).
Fora del calendari setmanal, també organitzem tres activitats extraordinàries l’any,
una relacionada amb un espectacle teatral
o cinematogràfic, i dues sortides culturals
que ens permeten conèixer nous indrets, a
més de festes relacionades amb el nostre
calendari.
Totes les activitats que fem, contenen una
valoració per ítems, permetent així un anàlisi
quantitatiu i qualitatiu. A partir d’aquesta
valoració, es fa un anàlisi tècnic de diferents
elements sincronitzats entre sí: s’analitzen
les activitats, s’analitzen els programes
individuals (PGO), s’analitzen els calendaris (el general i els individuals), i s’analitzen les preferències personals. D’aquesta
manera es determina si l’activitat és vàlida
per mantenir-la, si cal renovar-la, o bé si cal
substituir-la. A més, serà la mateixa valoració de les activitats que ens permetrà
determinar la validesa del PGO, i dels calendaris setmanals de cada usuari.
Per tant, entenem el funcionament del servei
STO com quelcom viu, i per això anem
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tius i els recursos respectant les necessitats
individuals.
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Edat dels usuaris
n
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18 a 30 anys
31 a 40 anys
41 a 50 anys
51 anys endavant

- Som un servei flexible amb les diferències
generacionals dels usuaris atesos. Disposem
de grups especialitzats en l’atenció a les
persones grans. Aquests grups es diferencien clarament en objectius, recursos, activitats i organització, de la resta de grups
més joves.
8

Hem acabat l’any 2019 amb les 88 places
registrals ocupades.
Durant el 2019 varem tenir una Alta nova
que va substituir una Baixa que va sol·licitar
un canvi de servei per anar a viure a una
residència per a gent gran.

Els valors que ens diferencien:
- Som un servei públic i de referència a la
comarca. El Servei de Teràpia Ocupacional
de la Mancomunitat del Tegar és un servei
d’àmbit comarcal que és públic i per tant
gestionat amb total transparència i confiança. A més, oferim un extens sistema de
beques i ajuts per garantir la igualtat d’oportunitats.
- Som un servei centrat en l’atenció a la
persona. El Servei de Teràpia Ocupacional
treballa amb objectius totalment individualitzats i adaptats a les necessitats de cada
persona que té atesa. Per això periòdicament modifiquem les activitats, els objec-

2

6

modificant els recursos i sobretot les activitats, per tal de que cada persona usuària,
pugui expressar la seva autonomia i tingui
garantit un servei de qualitat individualitzat
i centrat en la persona.

La gestió

5
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Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes
Sitges
Cubelles

n Olivella
n Canyelles

- Som un servei de qualitat. El servei de
Teràpia Ocupacional estem certificats amb
la norma ISO 9001.
- Som un equip multiprofessional amb
experiència i formació. El servei de Teràpia
Ocupacional està format per 11 educadors/
es i 3 auxiliars amb formació específica
(educador social o equivalent), 1 pedagoga,
1 treballadora social i 1 psicòloga. A més,
cada any rebem formació continuada especialitzada per reciclar-nos i actualitzar-nos,
i així mantenir un nivell òptim de millora
continua professional i competencial. D’altra
banda, també som un servei que ofereix
formació reglada pràctica als actuals estudiants que ens seleccionen com a centre
model de referència per completar el seu
procés d’aprenentatge venint a fer pràctiques o projectes d’aprenentatge (APS).

SOI Servei Ocupacional d’Inserció
El Servei Ocupacional d’Inserció està destinat a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual amb capacitats
per treballar

El servei
El SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI) és un servei
d’atenció diürna que pertany al Centre Ocupacional Sant
Miquel de la Mancomunitat Tegar del Garraf. Està destinat a
aquelles persones amb discapacitat psíquica de la comarca,
que havent complert els 18 anys, han acabat el període de
formació escolar, i, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no poden incorporar-se al Centre Especial
de Treball per manca de formació laboral i/o preparació
socio-personal, o bé per manca d’oferta de plaça de treball.
Les persones usuàries del SOI no tenen contractació
laboral. Sinó que tenen l’oportunitat d’aprendre i potenciar aptituds, recursos i competències socio-laborals que
els permeti incorporar-se a la vida laboral activa i remunerada del CET.

Les persones
Totes les persones que estan ateses al Centre Ocupacional
(el SOI igual com el STO) disposen d’una descripció del seu
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tivitat es desenvolupa a la sala del SOI, o bé a la nau del
Centre Especial de Treball TEGAR.
29

39
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41 a 50 anys
51 anys endavant

funcionament individual a través d’un Programa Global d’Orientació
(PGO), que fa incidència de manera directa i transversal als objectius plantejats i als suports planificats per a cada persona seguint
les següents dimensions que són objecte d’intervenció:
• Àrea del funcionament intel·lectual i habilitats adaptatives: que
avarca les habilitats de comunicació, cura de sí mateix, vida a
la llar, habilitats socials, ús de la comunitat, salut i seguretat,
habilitats acadèmiques funcionals, lleure, i treball.
• Àrea de les consideracions psicològiques i emocionals. On hi ha
una descripció del perfil psicològic i conductual de la persona,
així com les indicacions i estratègies més idònies per seguir
els professionals.
• Àrea física i de la salut. Amb una descripció de les consideracions físiques, mèdiques i de salut que defineixen les necessitats dels usuaris.
• Àrea de consideracions ambientals. Amb una descripció
acurada del seu entorn familiar i les necessitats si s’escau que
es plantegen treballar.
Treballem aquests objectius de forma directe a través d’un calendari anual d’activitats dissenyat de forma totalment individualitzat i
adaptat a les necessitats i interessos de cadascú. Aquestes activitats
anuals estan organitzades seguint dos grans àrees d’intervenció:
• Activitats d’Aprenentatge Laboral: enteses com totes
aquelles tasques destinades a potenciar l’adquisició i/o el manteniment de competències socio-laborals que puguin facilitar la
seva integració futura dins l’àmbit laboral. Per tal de fer aquests
aprenentatges s’utilitzen les instal·lacions del SOI o bé les del
CET en funció dels objectius de cada persona usuària. Així
doncs, al SOI bàsicament fem les següents tasques d’aprenentatge laboral:
Manipulats: L’objectiu d’aquesta activitat és familiaritzar
l’usuari/ària amb els processos manuals en la manipulació
i envasat, el treball en cadena, el control de qualitat del
producte (inicial i final) i en el maneig de la maquinària. L’ac-

Missatgeria: L’objectiu d’aquest treball és familiaritzar
l’usuari/ària amb els processos de repartiment, “mailings”
i ensobrat més comuns a missatgeria, i practicar-los en un
entorn el màxim de real possible.
Quan la tasca es desenvolupa en espais exteriors i comunitaris, a més a més d’anar degudament vestits amb l’equipació tècnica adequada, també portem el vestuari que ens
identifica com a equip de formació.
A partir del coneixement i la pràctica d’aquests processos,
capacitem als usuaris/àries en la seva autonomia davant
de les tasques derivades dels diferents entorns laborals
dels CET.
• Activitats d’Ajustament personal i social: consisteixen en
el conjunt d’activitats destinades a treballar la relació personal
i social amb l’entorn, per mitjà de l’adquisició, el manteniment
i la millora de les competències personals i socials. Generalment, són activitats que realitzem a les tardes en grups específics en funció dels Programes Globals d’Orientació. A més a
més, fora del calendari setmanal, també organitzem activitats
extraordinàries, relacionades amb sortides culturals i d’oci
que ens permeten conèixer nous indrets, mentre practiquem
aptituds comportamentals i socials en espais normalitzats i fora
dels entorns coneguts.
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La gestió
Hem acabat l’any 2019 amb les 28 places registrals ocupades.
Durant el 2019, hi hagut una alta nova d’una persona que ha ocupat
plaça SOI i de Servei Residencial. D’altra banda, hem tingut una
baixa per nova contractació al CET de Missatgeria.

Serveis residencials
El servei
La Mancomunitat ofereix dues tipologies de serveis residencials en funció de les necessitats de suport de la persona: Les Llars- Residències (Magí Aranda i Llar Roquetes) i els Pisos del Programa de Suport a l’autonomia.

Llar Magí Aranda
Situada al C/Estudis de Vilanova i la Geltrú, l’habitatge
ocupa l’edifici que antigament, al segle XV, fou un Hospital
fins l’any 1853; anys més tard, prenia el nom de l’Hospital
Vell i s’hi destinaren escoles públiques, i a partir del 1970,
es torna a reformar per tal d’acollir l’Escola d’Educació
Especial Sant Miquel.
Aquest edifici ha tingut diverses remodelacions, la més
important, l’any 1949, però conservant l’origen medieval,
per tant, parlem d’un edifici de construcció medieval, de
bigues de fusta, de grans sales, amb una estructura molt
peculiar i d’un valor arquitectònic important.
Actualment hi viuen 24 persones, distribuïdes en dues
plantes connectades entre si per l’escala principal i per
un ascensor:
La primera planta té una capacitat per acollir vuit
persones i disposa de: una cuina, una sala pel menjador
i sala d’estar, un bany, dues terrasses, tres habitacions
dobles i una individual.
El 1er pis de l’antiga missatgeria té una capacitat per a
quatre persones i disposa de: una cuina, una sala pel
menjador, una sala d’estar, un bany, dues habitacions
dobles amb finestres i balcó a l’exterior, una terrassa.
La segona planta té una capacitat per a dotze persones i
disposa de: una cuina, una sala pel menjador i sala d’estar,
tres banys, una terrassa i sis habitacions dobles. Cal dir,
que totes les habitacions tenen finestra o balcó a l’exte-

rior i els equipaments dels dos habitatges, és
el propi de qualsevol pis.
La llar també disposa d’espai d’esbarjo amb una
sala gran, que també fa d’ampli rebedor, i un pati exterior
que permeten fer varietat d’activitats tant d’interior com
d’exterior durant totes les èpoques de l’any.

Llar de Les Roquetes
Aquest espai d’habitatge està situat a Les Roquetes (Sant
Pere de Ribes). En l’actualitat té capacitat registral per a
12 persones (ampliable en el futur fins a 16 places).
El 16 de Juny de 2016 es va inaugurar amb 5 usuaris amb
entrada pel procediment d’urgències fins que la Generalitat, va finalitzar el procés de concertació, a finals de juliol,
juntament amb el co-pagament de les places de les dues
llars, i van poder entrar 5 persones més. Actualment hi
viuen 12 persones.
La distribució de la llar és d’una planta. Està a un edifici
de protecció oficial on L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
és el propietari i la Mancomunitat Tegar del Garraf són els
llogaters. Aquesta planta està formada per 4 pisos amb
una superfície útil de 287,95 m2. L’espai que està en ús,
són 3 pisos. Actualment consta de tres lavabos, una cuina,
un menjador, sala polivalent, sala de medicació, cinc habitacions dobles, tres individuals, una terrassa i un balcó.
En les dues llars, l’horari d’atenció a l’usuari és sempre i
com a mínim el complementari al del centre diürn on assis-
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teixen. Essent els dies laborables des de les 17:15h fins a les 09:00h
de l’endemà. Les 24 h dissabtes, diumenges, vacances o festius.

Pisos Programa de Suport a l’Autonomia a la
pròpia llar
Aquest servei es va iniciar el 2002 i, en la actualitat, està format
per cinc pisos distribuïts per diferents barris de Vilanova i la Geltrú;
el pis Mitja Lluna 1, el pis Mitja Lluna 2, el pis Pl. Peixateria 1, el
pis de Pl. Peixateria 2 i el pis del Carrer Barcelona.
En aquests 5 pisos viuen actualment 20 persones, 4 persones
per pis. Aquí es treballa per millorar l’autonomia de la persona en
relació a les tasques del dia a dia. Uns clars exemples podrien ser
la presa de confiança per a poder portar a terme decisions importants sobre la pròpia vida, la implicació de la persona en el disseny
dels suports per a satisfer les seves aspiracions o el desenvolupament de relacions significatives, entre d’altres.
Les Llars i pisos estan ubicats en uns entorns inclusius i disposen
de servei de transport urbà molt a prop.

Des dels diferents habitatges intentem oferir a les persones que hi
viuen un àmbit on puguin expressar les seves vivències i els seus
conflictes, tant en relació amb ells mateixos com amb els altres
i el seu entorn, en un marc de seguretat afectiva i, sobre tot, de
comunicació. Treballem des del respecte, vetllant pel seu dret a
la intimitat i fomentant la inclusió.

Gestió dels habitatges
Les Llars Residències i pisos són un espai per viure-hi i que ha
de ser tractat i respectat com a tal. És la seva llar, espai per
gaudir, descansar, divertir-se o desconnectar del dia de treball.
Aquí l’esforç és poder treballar i assolir els objectius marcats als
programes individuals, treballant els hàbits i fomentant sempre la
autonomia i valors de convivència. Amb aquests valors justifiquem
la creació i l’existència d’aquest servei dins la Mancomunitat que
vetlla per donar suport en el desenvolupament equilibrat i integral
de la persona amb necessitats especials, per una normalització de
la seva vida quotidiana i per la millora de la seva Qualitat de Vida.
Tenim un equip d’atenció directa per a cada espai d’habitatge:

L’horari de visites als diferents serveis s’estableix a partir de les
demandes dels familiars dels usuaris mateixos amb avís previ i
sempre d’acord amb l’autorització del servei per tal de no dificultar la dinàmica interna de funcionament. Al mateix temps el
servei comunica a les famílies aquells horaris de les visites que
consideri necessàries i adients.

- Llar-Residència Magí Aranda: L’equip consta de 8 educadors
(repartits en torns de tres persones/dia) i 2 (1 per torn) per
cobrir el torn de nit.

Les persones

- Als Pisos de Suport hi ha 4 educadors/es per donar resposta
a les necessitats de suports dels 5 pisos.

Els/les usuaris/es que viuen als diferents habitatges, són persones
que requereixen de suport per a dur a terme les seves activitats
de la vida diària, en la comunitat o en la gestió del seu temps
lliure. L’objectiu és oferir la millor qualitat de vida possible vetllant
pels seus drets.

- Llar-Residència Les Roquetes: té un equip de 4 educadors/es
(repartits en torns de dos persones/dia) i 2 (1 per torn) per
cobrir el torn de nit.

L’equip tècnic dels Serveis Residencials va estar format l’any 2019
per 1 coordinadora, 1 psicòloga i les treballadores socials de referència dels serveis diürns on corresponia l’usuari/a .

Els suports que una persona necessita varia en funció del perfil
i en la intensitat i pot ser: intermitent, limitat, extens o generalitzat. Aquestes intensitats de suport venen derivades de l’ICAP.

Un any més, destacar les aportacions i dedicacions de la resta de
professionals d’atenció indirecta que comparteixen amb la resta de
serveis de l’entitat: gerència, tècnics i professionals dels diferents
serveis diürns, treballadores socials, administració, manteniment.

El treball diari dels usuaris de les Llars Residències s’estructura en
funció del seu Programa Global d’Orientació (PGO). Al 2013 es va
incorporar al PGO la Dimensió V pels usuaris del Servei Residencial i així poder treballar les diferents àrees (higiene, comunicació,
lleure,..). És a partir d’aquests que es plantegen els objectius a
treballar, la metodologia i la valoració de l’assoliment.

Donada la proximitat d’espais (compartim edifici) entre el servei de
missatgeria i l’equip tècnic dels serveis residencials, s’ha d’agrair
a la responsable de missatgeria els suports oferts en els Servei
Residencials en moments oportuns. Així com tota una xarxa de
serveis externs especialitzats i voluntaris que es troben a la comunitat i complementen el suport a la persona i servei.
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Llar de Les Roquetes

Llar Magí Aranda
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Serveis de lleure
Les funcions primordials del Casal seran les d’oferir un temps de lleure o vacances als nois/es del centre, tenint en
compte les seves necessitats específiques, demandes, benestar, tranquil·litat.
En definitiva, poder gaudir de la satisfacció del seu temps de descans però també, creatiu, de participació, alliberador, de comunicació, de socialització i normalització dins de la comunitat.

entorn per participar en tot el que se li
ofereix, promoure la participació ciutadana de
la comunitat i de les institucions públiques, en
esdeveniments que neixin des del Casal.

El servei
El Casal Font de Ferro és un servei adreçat a persones
adultes, amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit del lleure
i oci. Gestionar-ne i planificar-ne, doncs, el temps lliure
i les vacances, amb la intenció educativa d’arribar-ne a
promoure i millorar la participació, normalització i socialització en la comunitat.
Per tant, és un espai de trobada fora de l’horari
laboral, en que es pretén oferir aquell lleure que, bàsicament, potenciï el benestar psíquic i emocional de les
persones que vulguin participar-hi lliurement.
El Casal, tot i ser un servei adreçat a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual, té molt clar que el seu treball va
molt més lluny que tot això, és a dir, vol obrir-se al seu

El Casal Font de Ferro pretén que tot el seu esforç de
treball vagi al voltant dels usuaris que hi participen. Creiem
que les necessitats d’aquests en l’àmbit del lleure, són les
mateixes que podem tenir nosaltres mateixos en el nostre
temps de lleure i vacances, però aquest col·lectiu necessita uns recolzaments i/o suports materials, humans i/o
tecnològics per poder desenvolupar-se de la millor manera.
Fem referències, doncs tant a persones que precisen d’un
suport limitat a l’àrea d’oci, comunicació i vida domèstica,
com d’altres que necessiten un suport extern en totes les
àrees de la seva vida.
Un any més hem de destacar la desinteressada participació
dels Voluntaris del Garraf per oferir a les persones que
conformen els Serveis Residencials, la que s’ha convertit en
la tradicional paella del Voluntariat. Enguany ha estat celebrada per primera vegada al Parc Quadra d’Enveja, amb
uns molt bons resultats. Remarcar el gran valor d’una tasca
feta amb compromís i dedicació de forma altruista per part
de totes les persones que composen el grup de voluntaris.
El Club esportiu Alfa-Tegar ha continuat amb l’organització i promoció de l’esport i durant tot l’any han participat
en diferents competicions i campionats que s’ofereixen des
de la Federació Acell.
Dos dissabte al mes durant la temporada de Setembre a
Juny a la Lliga Catalana de bàsquet, futbol sala i petanca.
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28 de Febrer 2019: Campionat de Catalunya de Bàsquet a Parets dels Vallès.
24 de Març 2019: Campionat de Catalunya d’Atlestisme a Sabadell.
31 de Març 2019: Campionat de Catalunya de
Futbol Sala a Hospitalet de Llobregat.
18 de Juny 2019: Campionat Esportiu a Vilanova i La Geltrú
A l’estiu, del 8 al 11 d’agost es van dur a terme les colònies esportives
del Club Alfa a El Puig de Balenyà (Hostalets de Balenyà)
10 de Novembre 2019: Campionat de Catalunya de
Handbol i Petanca a Parets del Vallès.
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