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La Fundació Santa Teresa
La Fundació Santa Teresa és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis de qualitat
a les institucions, a les empreses i a les persones, facilitant la integració al mercat laboral
de persones amb discapacitat i/o trastorn mental de les comarques del Baix Penedès i de la
Conca de Barberà.

Missió
La nostra missió és aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn
mental, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva autonomia personal i
qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los els suports que
cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans,
i la seva plena integració social i laboral.

Patronat
Els/les membres del patronat són:
Presidenta: Sra. Montserrat Jornet i Jané
Vice-president: Sr. Ramón Pagès i Castells
Secretària: Sra. Mari Paz Costas Lombardia
Tresorer: Sr. Jaume Salvó i Güell
Vocal 1: Sra. Montserrat Miró i Soler
Vocal 2: Sra. Dolors Jané i Berga
Vocal 3: Sr. Avelino Menéndez Suárez
Vocal 4: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual del Baix
Penedès, representada pel Sr. Abel Menéndez de Val
Vocal 5: Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual del Baix
Penedès, representada pel Sr. Blas Ramírez Jiménez
Vocal 6: Consell Comarcal del Baix Penedès, representat per la Sra. Eva Maria Serramià
Rofes
Vocal 7: Sr. Manuel Palou i Serra
Vocal 8: Sr. Benet Jané i Palau
Vocal 9: Sr. Jordi Lluís Guitart Olivé
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Per què treballar amb la Fundació Santa Teresa?






Som una entitat del territori, que treballa per les persones amb més dificultats.
Apliquem un sistema integral de gestió que garanteix la qualitat dels nostres
treballs i la seguretat dels treballadors.
Tenim una trajectòria professional avalada per més de 30 anys d’experiència.
Tenim una gran flexibilitat, per crear noves oportunitats, a partir de les seves
necessitats.
Reforcem la seva política de Responsabilitat Social Corporativa, integrant aspectes
econòmics, mediambientals i socials.

El Centre Especial de Treball
Treballant amb el Centre Especial de Treball de la Fundació Santa Teresa estem facilitant
l’ocupació de persones amb greus dificultats d’inserció laboral.
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Serveis

Serveis de jardineria i treballs al medi natural

Serveis de neteja i manteniment d’espais

Serveis ambientals

Pintura, senyalització vial i manteniment
d’àrees de jocs infantils

Serveis industrials

Enclavaments laborals

Serveis turístics i de restauració

Gestió d’aparcaments

Suport a esdeveniments

Altres serveis
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Serveis de jardineria i treballs al medi natural
Aportem solucions integrals a les necessitats dels nostres clients i del nostre entorn urbà,
natural i rural. Posem la nostra experiència a la seva disposició per a l’assessorament
tècnic, la realització de projectes i l’execució de les tasques de jardineria o d’adequació
dels espais.

Gestió d’espais verds i jardins












Manteniment integral de tot tipus
d’espais verds, jardins i els seus
elements.
Gestió integral de l’arbrat.
Podes de tot tipus i sobre tot tipus
d’espècies (de formació, natural,
d’eliminació de riscos, etc.).
Tala controlada d’arbrat i palmeres i
arrabassament de soques.
Noves plantacions o
transplantaments.
Gestió i conservació d’arbres
singulars.
Desbrossaments a l’entorn urbà.
Instal·lació i manteniment de
sistemes de reg.
Manteniment de la sanitat vegetal i
desherbats sota criteris d’ús
sostenible de productes fitosanitaris.
Disseny, projecte i execució de nous
enjardinaments, plantacions i
restauracions.
Elaboració d’informes,
assessorament tècnic i comunicació
on-line d’incidències.

Gestió del medi natural: treballs
forestals, a lleres, en espais
naturals i espais rurals











Neteges forestals i obertura i
manteniment de franges de
seguretat per a la prevenció
d’incendis.
Neteja i manteniment de parcel·les.
Gestió forestal post incendi.
Neteges en lleres i millora de cursos
fluvials.
Eradicació d’espècies invasores i
recuperació d’hàbitats per a
espècies amenaçades.
Altres actuacions de conservació
d’espais naturals i de la biodiversitat
Millora de camins, senders i
senyalització d’itineraris.
Recuperació d’altres estructures i
elements singulars: marges i
cabanes de pedra seca, fonts, etc.
Estudi i elaboració de projectes al
medi natural i rural.
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Serveis de neteja i manteniment d’espais
Donem resposta a les necessitats dels nostres clients amb flexibilitat i rapidesa, des de la
neteja planificada fins a la resolució de situacions imprevistes.

Neteja d’edificis i equipaments






Neteja integral d’oficines i locals
Neteja de vidres amb elevador, escales i/o
pèrtigues
Neteja d’instal·lacions esportives
Neteja de final d’obra
Neteja de naus i instal·lacions industrials

Neteja viària






 Neteja mecanitzada o manual de
carrers i altres espais de la via pública
(nuclis
urbans,
urbanitzacions,
aparcaments, etc.)
 Neteges especials o puntuals per a
festes majors, esdeveniments, èpoques de
caiguda de fulles, etc.
 Neteja d’embornals i zones
d’evacuació
 Buidat de papereres i neteja de
l’entorn de zones de contenidors
Neteja d’exteriors o vials en espais privats, empreses, etc.
Desherbat de vials, voreres i paviments
Projectes i estudis de rutes de neteja
Comunicació on-line i georeferenciada d’incidències

Neteja de vehicles


Neteja manual interior i rentat
exterior de flotes de vehicles, al
propi centre de treball
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Serveis ambientals
El compromís i respecte pel medi ambient són uns dels valors que ens han portat a
incloure aquest servei dins del marc d’activitats del Centre Especial de Treball.
Ens encarreguem de la recollida de residus municipals
(particulars i comerç), manteniment de les zones de
concentració de contenidors i de l’entorn més
immediat de la zona.






Recollida i gestió d’oli vegetal
Recollida de residus vegetals
Elaboració i execució de projectes amb
impactes ambientals positius
Campanyes de sensibilització ambiental
Disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals

Pintura, senyalització vial i manteniment
d’àrees de jocs infantils
Disposem d’un equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització, que ens permet
ordenar, mantenir i garantir la seguretat de tots els vianants.

Manteniment d’àrees de jocs infantils








Manteniment preventiu
Manteniment correctiu
Pintura
Reparació i reposició
Manteniment de paviments, tancaments i mobiliari
Inspeccions funcionals i anuals
Informes tècnics

Senyalització viària








Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses
Senyalització de pàrquings
Bandes contínues i discontínues
Senyalització horitzontal, illetes, passos de vianants,
fletxes de direcció
Esborrament de línies
Subministrament i col·locació de senyalització vertical
Subministrament i col·locació de mobiliari urbà

Pintura


Treballs de pintura d’interiors i exteriors
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Serveis industrials
Realitzem tot tipus de tasques relacionades amb la logística i acabats de productes, com
una extensió del procés productiu i de l’equip humà de les empreses.
Amb la nostra capacitat i un tracte absolutament personalitzat, volem garantir la
satisfacció dels nostres clients. Oferim un servei adaptat a les seves necessitats, amb un
assessorament proper i professional.








Muntatges de components
Acabats de productes
Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos
Disseny i preparació de
promocions
Mailings,
encartaments, plegats
Verificacions de peces
Lots de Nadal

Enclavaments laborals
Desenvolupem activitats productives que tenen relació directa amb l’activitat principal dels
nostres clients i ho fem a les seves pròpies instal·lacions.
Així doncs, a més de reduir costos logístics i de rebre un servei de qualitat, permet a les
empreses conèixer les capacitats dels nostres treballadors, facilitant la seva possible
incorporació dins la plantilla.
 Permet una reducció dels
costos de transport i de l’impacte
ambiental
 Millora la traçabilitat
 Permet reduir l’inventari
 Permet afrontar els canvis
urgents
de
planificació
i
programació
 Facilita la resposta a les
puntes de producció
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Serveis turístics i de restauració
Gestió de bars i restaurants en
col·laboració amb empreses,
administracions
i
entitats
socials. Es tracta d’activitats que
també es poden portar a terme
a les cuines i menjadors de les empreses
mitjançant el nostre servei de càtering per a
col·lectivitats.

L’Ajuntament de Tarragona
ha concedit a la Fundació
Onada la gestió del Parc del
Francolí,
per
tal
de
desenvolupar projectes socials que pretenen
crear ocupació per a les persones amb
discapacitat i/o trastorn mental, aportant valor al
municipi de Tarragona i als seus ciutadans. El bar
i els aparcaments socials, permeten finançar el
manteniment del parc.

Parc d’aventura
Àrea lúdica i d’aventura DIVER,
a Coma-Ruga (El Vendrell),
amb un parc d’aventura als arbres, on es
poden realitzar activitats dirigides a les
empreses.
 Circuits d’aventura
 Activitats per millorar el treball en
equip i la creativitat
 Celebracions

La Truckonada és la food
truck de la Fundació
Onada i afavoreix la
inclusió social i laboral de persones amb
discapacitat. La Truckonada es mou per tot el
territori.
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Gestió d’aparcaments
Portem a terme la gestió integral d’espais d’aparcament,
específiques de cada espai i client.

d’acord amb les condicions

Suport a esdeveniments
Facilitem als nostres clients, l’organització dels seus esdeveniments i l’adequació dels seus
espais.





Suport logístic
Preparació per a conferències, exposicions, fires.
Muntatge d’entarimats
Col·locació i retirada de taules i cadires per festes
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Altres serveis
Suport a tasques administratives




Digitalització de documents
Destrucció de documents
Tasques d’arxiu de
documentació

Gestió de centres de dia per a gent gran
Amb la voluntat de garantir el benestar i la
qualitat de vida de les persones grans, hem
traslladat el nostre coneixement i experiència
a la gestió de Centres de Dia, facilitant la
conciliació familiar.

Casals d’estiu
Davant de la necessitat de facilitar la
conciliació laboral dels treballadors
durant els períodes de vacances
escolars, organitzem casals a les
instal·lacions de les empreses, amb un
horari flexible, adaptat segons les
necessitats dels treballadors.
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La formació és una eina estratègica per nosaltres, imprescindible per millorar la qualificació
professional de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
Formem persones que estan a l’atur, per tal d’incorporar-se al mercat laboral, i també als
nostres treballadors, per poder progressar individualment, millorar els nostres serveis i
adaptar-nos als nous reptes.

Totes les activitats realitzades per la Fundació, tant assistencials com productives, estan
certificades segons 3 normes: la qualitat segons ISO 9001:2000, seguretat i prevenció de
riscos laborals segons OHSAS 18001:99 i Medi Ambient segons ISO 14001. Hem creat un
Sistema Integrat de Gestió, que compleix amb els requisits de les 3 normes i per altra
banda, també estem desenvolupant el model d’excel·lència europeu EFQM.
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Programa de suport a la inserció a l’empresa ordinària

Aquest programa té com a finalitat, afavorir la integració laboral a l’empresa ordinària de
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de les comarques del Baix Penedès i la
Conca de Barberà. Donem el suport necessari a les empreses que vulguin incorporar
aquestes persones dins de la seva organització per tal de poder-ho assolir amb garantia
d’èxit.
El procés que seguim és el següent:

Com cobrir el 2% d’ocupació de persones amb
discapacitat marcada per la llei?


Les empreses amb 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 a un Centre Especial de Treball com
el de la Fundació Santa Teresa. L’import ha de ser 3 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 a projectes de creació de llocs de treball o de
formació i inserció laboral.
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Quan parlem de voluntariat, parlem d’una força social que busca transformar la realitat
que ens envolta, on totes les persones implicades opten lliurement per seguir un
compromís personal, aportant una part de la pròpia experiència i coneixements per tal que
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental tinguin l’oportunitat de fer de les seves
il·lusions i de les ganes d’aprendre una realitat.
Els diferents programes són:

Aportar coneixements

Quedar

Acompanyar

Conviure

Col·laborar en família

Volem oferir-vos la possibilitat de col·laborar en el
desenvolupament d’un projecte de voluntariat corporatiu
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Ajuntament d’Albinyana
Ajuntament d’Alcover
Ajuntament d’Altafulla
Ajuntament de Bellvei
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Cunit
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de l’Arboç
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Santa Oliva
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Torredembarra
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Vila-rodona
Ajuntament del Catllar
Ajuntament del Morell
Ajuntament del Vendrell
Ajuntaments de la Comarca del
Tarragonès
Agència Catalana de l’Aigua
Associació Comarcal Vallenc Ginesta
Associació d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Província de Tarragona
Associació de Pares de Persones amb
Discapacitat del Baix Penedès
Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT)
Associació Sinergrup
Associació Trèvol
Autoritat Portuària de Tarragona
Casa Caritat de Valls
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de l’Alt Camp




























Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Esportiu del Baix Penedès
Consell Esportiu del Tarragonès
Cuines del Vendrell
Diputació de Tarragona
Fundació Abertis
Fundació Catalunya La Pedrera
Fundació La Caixa
Fundació Privada Port Aventura
Fundació Tutelar de les Comarques
de Tarragona
Fundació Iberdrola
Generalitat de Catalunya
o Benestar Social i Família
o Servei Català d’Ocupació
o Territori i Sostenibilitat
Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona
Kellogg’s
Mitjans de Comunicació
Patronat Municipal d’Esports de
Tarragona
Patronat Municipal Hospital Asil del
Santíssim Salvador del Vendrell
Port Aventura Entertainment, S.A
Programa Incorpora. Obra Social “La
Caixa”
SCA Hygiene Paper
Secretaria d’Habitatge ADIGSA
Servei d’Incineració de Residus
Urbans S.A. (SIRUSA)
Universitat Rovira i Virgili
URBASER
Voluntariat
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Avinguda de Santa Oliva, 20-22
43700 El Vendrell
Telf. 977 667 111
Fax 977 665 433
www.fundaciosantateresa.org
info@fundaciosantateresa.org
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