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presentació
Som una federació que agrupem a 8 organitzacions catalanes d’economia social, sense
ànim de lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones
amb discapacitat i trastorns mentals.
sinergrup respon a la necessitat, per part de les entitats associades, de millora de la gestió a
l’hora d’afrontar els reptes de futur, i a la convicció que la millor manera de fer-ho és
compartint valors, anàlisis, coneixements i experiències, per aprofitar les sinèrgies que es
produeixen quan s’estableixen aquests mecanismes d’interrelació.

la nostra missió
“Avançar conjuntament en el camí cap a l’excel·lència, desenvolupant sinèrgies per tal de
garantir la viabilitat social i econòmica dels nostres projectes.”

la nostra visió


Desenvolupar models d’empresa social, a través d’un procés de creació de millora
continua en el binomi de les persones i l’economia.



Ser referent en l’àmbit social, laboral i d’atenció a les persones dels col·lectius vulnerables,
com a model de desenvolupament conjunt, mobilitzador i generador de recursos.



Ser un model d’opinió i influència en tots els àmbits d’actuació, cercant les complicitats
d’altres agents socials, tot generant un discurs propi.



Ser generadors i aportadors de valor en el nostre entorn.



Cercar la participació en projectes d’altres àmbits territorials des de l’arrelament al propi
territori.



Ser una marca reconeguda com a model d’empresa social.

els nostres valors


Una visió compartida



La responsabilitat



El compromís



La integritat



L’excel·lència



La coherència



El treball en equip



I la proactivitat als canvis



La innovació
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on ens trobem?
1. Fundació Onada (Tarragonès)
2. Fundació Santa Teresa (Baix Penedès)
3. Fundació Ginac (Alt Camp)
4. Fundació Privada Tallers de Catalunya (Barcelonès)
5. Associació Esclat (Barcelonès)
6. Fundació Viver de Bell-lloc (Vallès Oriental)
7. Associació Sant Tomàs (Osona)
8. La Fageda (La Garrotxa)
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8 organitzacions arrelades al territori

algunes xifres1
2.070
5.376
378

1

treballadors ,

1.186 treballadors amb discapacitat

serveis prestats a les persones
voluntaris que col·laboren estretament amb les nostres organitzacions

Dades actualitzades a 31.12.2014
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mantenim i creem ocupació
Durant els darrers quatre anys, i amb l’actual crisi econòmica que travessa el nostre
país, les nostres entitats s’han esforçat per mantenir i crear nous llocs de treball, amb
la dedicació de totes les persones que hi formen part, fent especial atenció, a les
persones amb discapacitat i altres col·lectius més vulnerables i en situació d’exclusió
social, oferint-lis tots els suports que necessiten, des d’una visió holística de la
persona, i que només els hi podem garantir, des dels diferents dispositius i serveis,
d’organitzacions com les nostres, amb una experiència de més de 30 anys al servei de
les persones i donant resposta a les necessitats de les empreses i del territori.

Total treballadors. Distribució per gènere

1.084
986

52% homes
48% dones
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empreses socials |

centres especials
de treball

Disposem de centres especials de treball. Es tracta d’empreses socials on la major part
dels seus treballadors són persones amb discapacitat.
La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, ajustats a la realitat del
mercat i orientats a la integració de les persones amb discapacitat. A través d'un
treball remunerat i la prestació de serveis de suport es pretén aconseguir la realització
personal, laboral i econòmica dels seus treballadors.

per que treballar
amb nosaltres?
Flexibilitat que ens
permet ajustar els serveis
a mida de cada client.
Contribuïm a reforçar la
vostra política de
Responsabilitat Social
Corporativa integrant
col. lectius en risc
d’exclusió.

Certificacions en qualitat,
prevenció de riscos
laborals i medi ambient,
que garanteixen la
qualitat en la prestació
dels nostres serveis.
Assessorament tècnic
especialitzat, amb una
trajectòria professional
avalada pels més
de 30 anys
d’experiència.

Compliment de la
legislació vigent pel que
fa a la cobertura del 2%
d’ocupació amb persones
amb discapacitat.
Infraestructures i
equipaments
preparats per oferir-vos
els millors productes i
serveis.

... I amb la garantía
de que gestionem
les nostres
organitzacions de
forma transparent.
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enclavaments |

la fórmula que s’adapta
a les necessitats productives
dels nostres clients

Un enclavament laboral és una fórmula de col·laboració per a la prestació de serveis
entre una empresa i un Centre Especial de Treball (CET), és a dir, una empresa
d’economia social on la major part dels seus treballadors son persones amb
discapacitat.
Les nostres entitats associades són titulars de centres especials de treball que tenen
com a finalitat la creació de llocs de treball estables que s’ajustin a la realitat del
mercat i afavoreixin la integració de les persones amb discapacitat.
Mitjançant el sistema de contractació d’enclavaments laborals, l’empresa interessada
contracta un equip de treball format per treballadors amb discapacitat i dirigit per un
encarregat del CET.
L’equip es desplaça a l’empresa per treballar in situ i assumir íntegrament tasques que
tenen relació directa amb l’activitat principal de l’empresa.
La creació d’un enclavament beneficia a parts iguals l’empresa que contracta i als
treballadors amb discapacitat.
La contractació d’un
enclavament laboral
suposa el desplaçament
d’un grup de treball del
CET a les instal.lacions
del client per realitzar-hi
les tasques
encarregades.

 Permet una reducció de costos de transport.

Sota la supervisió d’un
encarregat,
l’enclavament laboral
permet potenciar la
vostra rendibilitat.

 Garanteix poder assumir puntes de producció
sense problemes.

 La ubicació al centre del client garanteix un
control de qualitat i traçabilitat instantanis.
 Permet fer front als canvis ràpids de comandes,
gràcies a la flexibilitat del sistema
d’enclavaments.

 Permet reduir l’inventari.
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serveis de
formació i
d’inserció
laboral

Inserció laboral de persones amb discapacitat
Per facilitar la contractació d’un treballador amb
discapacitat a la seva empresa, garantim el suport i el
seguiment durant tota la inserció i oferim:
Anàlisi del lloc de treball
Per valorar les habilitats, coneixements i aptituds
necessàries.
Selecció de candidats

“treballadors
molt preparats”

El perfil més adequat per a la realització d’una feina
determinada.
Seguiment per facilitar l’èxit de la inserció
Suport i formació en el mateix lloc de treball.
Seguiment del treballador.
Assessorament i orientació en l’entorn laboral proper.
Formació continuada del treballador.
Períodes en pràctiques.
Informació sobre els beneficis fiscals i laborals de la
contractació
Assessorament en contractes laborals bonificats.
Informació sobre ajuts per a l’adaptació de llocs de
treball.
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com cobrir el
2% d’ocupació
de persones amb
discapacitat
marcada per llei

Les empreses de 50 treballadors o més, han de
reservar el 2% de la plantilla per a persones amb
discapacitat. Si l’empresa té més de 50
treballadors, la reserva és proporcional al
nombre de treballadors, comptabilitzant sempre
valors enters a l’alça.
Excepcionalment, les empreses poden quedar
exemptes d’aquesta obligació, sempre que
s’apliqui alguna mesura alternativa.

Mesures alternatives:
• Realitzar un contracte de prestació de
serveis amb un dels nostres centres especials
de treball. L’import ha de ser tres vegades
l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes
Múltiples) per a cada treballador amb
discapacitat que no s’ha contractat.
• Implantar un enclavament laboral.
• Fer una donació o patrocini per projectes de
creació de llocs de treball o de formació i
inserció laboral.
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directori |

entitats
centres especials de treball

Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell (Fundalis)
Serveis Centrals
Centre Especial de Treball Ventall
Av. de Santa Oliva, 20
43700 El Vendrell
T. 977 667 111
info@fundaciosantateresa.org
www.fundaciosantateresa.org

Serveis


Jardineria i treballs forestals



Neteja i manteniment d’espais
ambientals



Pintura, senyalització i
manteniment



Serveis Industrials



Enclavament laborals



Suport a esdeveniments



Serveis turístics i restauració



Gestió d’aparcaments

Establiments i activitats pròpies


Tasta. Escola restaurant



Diver. Parc d’aventura



La Canya. Bar

Productes


Tastarrofes



Conserves de fruita



Artesania



Horta
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Fundació Privada Onada (Fundalis)
Serveis centrals
Centre Especial Treball – Onada serveis
c/Riu Llobregat,10 (Barri Camp Clar)
43006 Tarragona
T. 977 55 29 26
onada@onada.org
www.onada.org

Altres establiments
Av. Altafulla, 10-16
Polígon Industrial Roques Planes
43830 Torredembarra
T.977 64 64 56

Serveis


Jardineria i treballs forestals



Neteja i manteniment d’espais



Serveis ambientals



Pintura,senyalització i manteniment



Serveis industrials



Enclavaments laborals



Suport a esdeveniments



Serveis d’aparcaments



Serveis de restauració

Altres activitats


Parc Francolí.

Productes


Mel



Sabó



Artesania
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Fundació Privada Ginac (Fundalis)
Serveis Centrals
Centre Especial de Treball
c/ Manyans, s/n Polígon Ind. de Valls
43800 Valls
T. 977 613 337
ginesta@ventall.org
www.fundacioginac.org

Serveis


Jardineria i treballs forestals



Neteja i manteniment
ambientals



Pintura senyalització i manteniment



Serveis Industrials



Enclavament laborals



Suport a esdeveniments



Serveis turístics i restauració



Gestió d’aparcaments

d’espais

Establiments i activitats pròpies


Mas Forès.
Àrea recreativa i calçotades

Productes


Artesania



Horta
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Fundació Tallers
Serveis centrals
Centre especial de treball

Serveis


Almogàvers,18
08924 Santa Coloma de Gramenet
T. 93 392 23 11
Av.Cantàbric, 49
08214 Badia del Vallès
T. 93 718 57 77
info@fundaciotallers.org
www.fundaciotallers.org

“Ofisfera”
Gestió Documental
Digitalització
Custòdia Documental
BPO

pol.valero@ofisfera.org


Procesos industrials
marta.berdala@fundaciotallers.org



Jardineria
oscar.pozo@fundaciotallers.org



Neteja d’instal·lacions
oscar.pozo@fundaciotallers.org



Neteja viària
oscar.pozo@fundaciotallers.org

Productes


Bijuteria artesanal
marta.berdala@fundaciotallers.org
www.fundaciotallers.org



Borsa de treball especialitzada amb
persones en disposició del certificat
de discapacitat.



Programes d’orientació i formació.



Servei d’intermediació laboral

Oficina d’integració laboral
Gran Via Corts Catalanes, 562
08011 Barcelona
T. 93 392 23 11
info@fundaciotallers.org
www.fundaciotallers.org

Associació ESCLAT
Serveis centrals

Serveis

Tortosa, 22
08038 Barcelona
T. 93 450 11 50



Muntatge de rodes de bicicleta



Muntatge de productes electrònics



Muntatge productes mecànics

info@associacioesclat.com
www.associacioesclat.com

ESCLATEC. Centre especial de treball
Plaça Guinardó, 8
08041 Barcelona
T. 93 433 40 66

Productes


Carrets d’anar a comprar amb
motor



AGV,s. Vehicles automatitzats



“SCB” Sistema electrònic de control
de bugaderia



Esclatic. Aplicació ( o APP) de
missatgeria instantània per a
tablets i mòbils amb veu,
pictogrames i so.



Cadira Estel. Cadira de rodes

esclatec@esclatec.com
www.esclatec.com

amb moviment omnidireccional
controlada per una App.


Taller d’estampació tèxtil.

Departament de Recerca R+D+I

Associació Sant Tomàs
Serveis Centrals i EINA
formació i inserció laboral

Servei

de

c/ Sot dels Pradals, 7
08500 Vic
T. 938 854 482
info@santtomas.cat
www.santtomas.cat



Anàlisi del lloc de treball



Selecció de candidats



Seguiment per facilitar l’èxit de la
inserció



Informació sobre els beneficis fiscals
i laborals per a la contractació

Serveis

Empresa social | Centres Especials de
Treball



Servei de neteja i manteniment
d'espais.

TAC OSONA VIC



Manteniment de mobiliari urbà i
senyalització viària.



Jardineria i serveis forestals.



Suport a la brigada.



Serveis mediambientals:Tria selectiva de

Sot dels Pradals, 7
08500 Vic
T. 93 889 38 02
info@tacosona.cat
www.tacosona.cat
TAC OSONA MANLLEU
C/ Alp, 14
08560 Manlleu
T. 93 850 61 19
info@tacosona.cat
www.tacosona.cat

residus, reciclatge i gestió de deixalleries.



extern en processos de muntatge en cadena,
termoenvasats i retràctil, assemblatges,
promocions,
manipulats,
mailings,
encartaments, plegats i màrqueting directe.



Enclavaments laborals a empreses i
institucions.



Cuina per a col·lectivitats.

LA CUINA DE SANT TOMÀS
Finca Sant Tomàs, s/n
08506 Calldetenes
T. 93 886 33 91
lacuina@santtomas.cat
www.tacosona.cat

Serveis industrials i manipulats: Taller

Gestió de cuines externes i servei de càtering.



Gestió d'infraestructures.

Productes


Horticultura ecològica



Magdalenes artesanes



Bijuteria artesanal
fetama@santtomas.cat
www.fetamasanttomas.blogspot.com.es

Fundació Viver de Bell-lloc
Serveis Centrals |
Centre Especial Treball
Finca La Pineda. Barri Rieral, s/n
08440 Cardedeu
T. 938 444 105
comercial@vivelloc.cat
www.vivelloc.cat
www.creixemambtu.vivelloc.cat

Serveis


Jardineria i treballs forestals.



Enclavaments laborals.



Manipulats / serveis a indústria



Suministre producte ecològic

Establiments i activitats



La Tavella
Ctra. de Cardedeu a Cànoves
i Samalús BV5108, km.4
08445 Cànoves i Samalús
T. 931 517 643
hola@latavella.cat
comunicació@latavella.cat
www.latavella.cat

Parc d'activitats agroecològiques
de La Tavella

Productes


Producció i distribució de
productes ecològics (cistelles).
La Tavella

La Fageda
Serveis centrals
Centre especial de treball

Productes


Mas Els Casals s/n
17811 Santa Pau
Tel. 972 681 010
fageda@fageda.com
www.fageda.com

Iogurts
(clàssics, desnatats, grecs, bífidus, per
beure )



Postres: Flams i cremes



Gelats



Melmelades
(per esmorzars, formatges, carns i
peixos)

Serveis


Jardineria

Establiments i activitats pròpies




Fàbrica
Granja de vaques
Servei d’atenció al visitant
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