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1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
 

DADES IDENTIFICATIVES 
Nom: Fundació Volem Feina 
Any de constitució: Octubre 2000  
Forma jurídica: Fundació privada sense ànim de lucre 
Adreça: Avinguda St. Jordi , 23. 25280 SOLSONA. 
Telèfon: 973 48 11 62           
Correu electrònic: volemfeina@volemfeina.org 
NIF: G25468711 
 

PATRONAT 
President:  Sr. Rosendo Mujal Alsina 
Vice-president: Sr. Ramon Padullés Rosell 
Tresorer:  Sr. Ramon Xandri Solé 
Secretari: Sr. Carles Viladrich Canal 
Vocals:  
Sr. Rector Parròquia Solsona 
Sr. Representant Ajuntament de Solsona 
Sr. Representant Consell Comarcal Solsonès 
Sr. Josep Lluís Alonso Rodríguez 
Sra. Hermínia Puig Badia 
 

INCRIPCIONS I REGISTRES 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials: Entitat privada d’iniciativa social nº de 
registre EO3322. 
Servei de suport social a l’atenció primària i especialitzada nº  SO 2248. 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Camions matrícula 0636 HHR i 4881 DFJ, autoritzats per al transport de residus amb el 
nº T-1936. 
Departament de Justícia 
Registre de Fundacions: Fundació privada, benèfica de tipus assistencial inscrita amb el 
nº 1526.   
Departament d’Empresa i Coneixement 
Cens d’empreses i entitats col·laboradores d’inserció (PIRMI): nº 477 
 

OBJECTIU FUNDACIONAL 
Segons els Estatuts de l’entitat en el seu Art. 5: 
“La Fundació té per objecte: l’atenció al col.lectiu de persones transeünts, immigrants, 
aturats, disminuïts i, en general, tot el collectiu de persones desestrucuturades i sense 
hàbits laborals, d’acord amb el programa de Càritas. Aquesta atenció es materialitza en 
facilitar formación i obrir vies d’integració en el mon laboral” 

 
 MISSIÓ 

FUNDACIÓ VOLEM FEINA és una entitat sense afany de lucre creada l’any 2000 per 
Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys per promoure la inserció sociolaboral de 
col.lectius en risc d’exclusió del nostre entorn mitjançant activitats vinculades a la 
recuperació de residus i el sector ambiental en general. 

 
 VISIÓ 

Esdevenir un referent  en el món de la inserció sociolaboral mitjançant  activitats a 
l’entorn del sector dels residus, per la seva capacitat d’inserció, innovació, qualitat en el 
servei i activitat productiva. 
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 VALORS 

 
1. FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Apostem per un model d’activitat econòmica inclusiu, que doni suport a col.lectius 
desafavorits. 

 
2. COMPROMÍS I RESPONSABILITAT 

Amb la societat, amb el medi ambient, primant la reutilització. 
 

3. SOSTENIBILITAT 
Econòmica, social i ambiental, buscant un equilibri entre aquests tres eixos que permeti 
el desenvolupament de les persones 

 
4. TRANSPARÈNCIA 

Rendint comptes, balanços socials, ambientals i econòmics a tothom. 
 

5. REINVERSIÓ 
Reinvertint el 100% de tots els excedents i recursos a la pròpia entitat per assolir una 
major inserció sociolaboral, creació de llocs de treball i ampliació de les nostres 
capacitats. 
 

6. COOPERACIÓ 
Estem per la col.laboració i recerca de sinergies amb altres entitats que persegueixin un 
model de societat en constant millora. 

 
7. INTEGRACIÓ 

Creiem en un model que abasti tots els aspectes de la vida de les persones. 
 

8. ESFORÇ 
Basat en llocs de treball dignes i de màxima qualitat i de  profund respecte a les 
persones. 

 
9. DIVERSITAT 

Creiem que tothom té alguna cosa a aportar en un model de societat on tothom hi té 
cabuda i hi pugui dir la seva. 

 
10. SOLIDARITAT 

En termes de comprensió i col.laboració activa amb tots els col.lectius desafavorits per 
qualsevol causa i naturalesa 

 
2. RECURSOS 

 
2.1. LES PERSONES 
Establim tres grups en funció de la naturalesa de la seva relació amb l’entitat i integrats per: 
 
2.1.1. PLANTILLA PROFESSIONAL 

 Gerent  
 Administrativa  
 Tècnica en Inserció  
 Responsable de Botigues de roba de segona mà i Bugaderia Social 
 Responsable de Magatzem d’articles voluminosos de segona mà 
 Responsable de Deixalleria 
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 Monitor Prestació de serveis de transport, mudances, buidatges i recollides 
 Conductors Camió de la Recollida Sel.lectiva a la Comarca del Solsonès 
 Conductors Transport  Adaptat per a PMR 
 Col·laboració de l’Assistent Social de Càritas 

 
Durant el 2018 la plantilla profesional de l’entitat s’ha incrementat amb dues noves 
col.laboracions, una Tècnica Ambientòloga i un Conductor de camió arran de l’adjudicació del 
servei de recollida i transport de residus Porta a Porta iniciat el dia 01 d’agost a El Pi de Sant Just 
(Olius) 
 
2.1.2. PLANTILLA USUÀRIA 

 11 places en el programa “Empresa Inserció”. 
 1 plaça per al programa “Emergència Social”. 
 4 places per Transeünts de pas per Solsona. 
 1 plaça per als transeünts que s’acullin al Programa “Solsona acull”. 

 
Durant el 2018 la plantilla usuària de l’entitat s’ha incrementat amb dues noves col.laboracions, 
són dues places d’operari de recollida arran de l’adjudicació del servei de recollida i transport de 
residus Porta a Porta iniciat el dia 01 d’agost a El Pi de Sant Just (Olius), Això ha fet que el programa 
Empresa Inserció hagi passat de les 9 places d’anys anteriors a les 11 de l’actualitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3. VOLUNTARIAT 

 9 persones voluntàries que conformen el Patronat de la Fundació. 
 16 voluntaris/es de Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys, que en diferents torns, es 

fan càrrec de l’atenció del públic a la botiga de roba de la seu social. 
 Persones col·laboradores en la realització de xerrades sobre temes que considerem 

d’interès pels usuaris. 
 
2.2. EQUIPAMENTS 
2.2.1. EDIFICIS I LOCALS 

 Magatzem: en règim de cessió en ús per Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys, de 580 
m2. En aquest espai es troben ubicades les nostres oficines, els tallers, una sala de 
reunions, espai de venda de mobles, electrodomèstics, basar i la botiga de roba (100 
m2),  

 Zona R: petit establiment en règim d’arrendament, de 40 m2, situat al cor del nucli antic 
de Solsona (C/Castell, 7), destinat a la venda de roba i petits articles d’ocasió. 

 Nau: en règim d’arrendament d’uns 500 m2 pel tancament de tots els vehicles i 
maquinària. 

 Alberg de Transeünts: de titularitat pública, de 50 m2, equipat amb llits, armaris, i 
mobiliari bàsic, així com de dutxa i serveis, destinat a donar sostre i aixopluc al col·lectiu 
de transeünts que arriben a Solsona, o bé altres problemàtiques de tipus social. 
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2.2.2. MAQUINÀRIA I VEHICLES 
 Furgoneta PEUGEOT BOX FG 350LH 2.5 
 Furgoneta IVECO 35C basculant amb plataforma elevadora i caixa de 16 m3 
 Camió Mercedes ATEGO de 28 Tn, equipat amb sistema Multilift i ploma Hiab. 
 Camió Mercedes AXOR de 28Tn equipat amb sistema Multilift i ploma Hiab. 
 Camió Isuzu de 7.5 Tn equipat amb carrosseria PORCELLI CM35 (Porta a Porta). Aquest 

és el nou vehicle adquirit aquest any després de resultar adjudicataris de la licitació del 
servei de recollida de residus PaP a El Pi d Sant Just (OLIUS). També va ser necessària 
l’adquisició de l’equipament d’ abord i equip portàtil per realizar les lectures dels 
cubells en la recollida i la plataforma (software) de l’aplicació. 

 
 6 caixes-contenidor de 32 m3 de capacitat, per realitzar la recollida selectiva.  
 Carretilla elevadora Halla HF-25 amb pinces per manipular bales.  
 Premsa vertical per a l’embalatge de plàstics i B/B. 
 Premsa continua per a l’embalatge de cartró. 
 Màquina autocompactadora de paper i cartró de 20m3 de capacitat 
 Màquina autocompactadora d’envasos de 20m3 de capacitat. 
 Màquina hidronetejadora a pressió per a la neteja de contenidors.  
 Furgoneta PEUGEOT BOXER COMBI 5/ 9 pl L1 H1 HDI 110. Aquest és el nou vehicle 

adquirit per la Fundació arran del projecte presentat a la Fundació Bancària La Caixa i 
amb la col.laboració del Consell comarcal del Solsonès (CONNEC-TIC SOLSONÈS), el 
projecte contemplava l’adquisició de 10 tablets i una APP de suport que s’han repartit 
a usuaris/es de la zona rural de la comarca per tal d’apropar serveis i facilitar un 
apropament social d’aquestes persones en el seu dia a dia, supervisat pels SSAP del 
Consell Comarcal del Solsonès. Aquest projecte va ser íntegrament subvencionat per la 
Fundació Bancària La Caixa.  
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2.2.3. ACTIVITATS 
a) Vendes d’objectes i materials que recollim (Mobles, roba, paper, vidre, etc.). 
b) Prestació de serveis (Trasllats i mudances, neteges i buidatges, recollida de residus, etc.). 
c) Convenis amb administracions:  

 Recollida Selectiva de Residus de PiC, EELL i Vidre (Consell Comarcal  
Solsonès). 

 Recollida de residus “Porta a Porta” a El Pi de St. Just (Ajuntament d’Olius) 
 Gestió de la Deixalleria de Solsona (Ajuntament de Solsona). 
 Conveni Servei de Transport Especial per a persones amb dificultat de 

Mobilitat (Consell Comarcal del Solsonès). 
 

 Conveni Servei de Transport Especial per a persones amb dificultat de 
Mobilitat (Centre Sanitari del Solsonès).  

 
Tal i com s’ha esmentat, es destaca que des del passat dia 01 d’agost s’ha iniciat el servei de 
recollida i transport de residus mitjançant el model Porta a Porta a El Pi de Sant Just. Fruit de 
l’adjudicació, es va signar un conveni per dos anys. Tant l’Ajuntament d’Olius com des de la 
Fundació Volem Feina, se’n fa una valoració molt positiva, on s’ha assolit una participación, una 
quantitat i una qualitat en el material recollit excel.lents. Era una aposta estratégica de l’entitat 
prestar aquest servei, donat qua s’adapta millor al seu model de treball. Tot i la complexitat i 
canvi que suposa la implantació d’un sistema de recollida com aquest, el seu assentament i 
adaptación van ser molt ràpids i exitosos. Tant és així, que posteriormente, mitjançant una 
Notificació de Resolució emesa per l’Ajuntament d’Olius de 30 de noviembre, es va ampliar el la 
cobertura geográfica del servei a una serie de masies disseminades a l’entorn de El pi de Sant Just, 
com a prova pilot fins el mes de juliol de 2019. 
 
3. BALANÇ SOCIAL 
El servei s’organitza per programes amb objectius específics, amb la finalitat d’oferir respostes 
amb la màxima eficàcia i eficiència, adaptades a cada problemàtica. 
Els programes de la Fundació Volem Feina són: 

 Programa Inserció Laboral 
 Programa Emergència Social 
 Programa Atenció als Transeünts 
 Programa Orientació i Intermediació Laboral 
 Programa Ajuda més Enllà 
 Transport Adaptat  per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

 
3.1. INSERCIÓ LABORAL 
Amb la finalitat de millorar la qualificació professional i la capacitat laboral dels treballadors/es 
es desenvolupen plans formatius basats en programes teòrico-pràctics que tenen com a objectiu, 
l’aprenentatge de competències laborals, alternant el treball i la pràctica professional. 

 
Treballem amb accions de seguiment, d’acompanyament i d’orientació de la persona que es troba 
en procés d’inserció, amb el compromís actiu per part dels/les participants. 
 
Els itineraris personalitzats d’inserció estan pensats per les persones que es troben sense feina i 
desitgen millorar la seva ocupabilitat o capacitat per inserir-se. El disseny de cada itinerari es 
realitza de forma personalitzada, adaptant-lo a les capacitats formatives i professionals de cada 
beneficiari/a. 
 
Realitzem un diagnòstic detallat de les necessitats individuals des del punt de vista ocupacional i 
projectem un seguiment dels/les demandants mentre duen a terme l'itinerari d’orientació a 
l’entitat. 
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La nostra metodologia de treball es fa mitjançant l’accés directe a un lloc de treball amb contracte 
i remuneració com a mecanisme d’inclusió social dins la nostra entitat fins a assolir una ocupació 
ordinària. 
 

DADES 

 
 

 
 

 
 

* Hi pot haver usuaris/es amb més d’una problemàtica. 
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S’ha realitzat el seguiment personalitzat al llarg de la seva estada, primer amb els/les monitors/es. 
El 85,00% dels participants han superat les expectatives dirigides als hàbits laborals. 

 
S'avaluen, corregeixen i es reforcen aspectes com ara la higiene, la puntualitat, la relació amb 
els/les companys/es, la capacitat de resoldre els problemes, la seguretat en el lloc de treball, el 
ritme, la comunicació (verbal i no verbal, escrita), la comprensió dels missatges, l'actitud, la 
disponibilitat... 
 

 3.2. EMERGÈNCIA SOCIAL 
L’objectiu és prevenir possibles situacions de necessitat, oferint la possibilitat de cobrir una 
demanda puntual de tipus econòmic o material. 
 
Són AJUDES PUNTUALS les possibilitats d’aconseguir ingressos per tal de satisfer una despesa 
sobrevinguda o no prevista i que suposa una greu emergència econòmica per a famílies amb 
escassos ingressos, i que no poden assumir.El projecte Ajudes Puntuals ens ha permès promoure 
el desenvolupament dels recursos propis de la persona, oferir-li la possibilitat d’un ajut mitjançant 
el fruit del propi treball. 
 
Hi han participat dues persones que presentaven concretament un perfil en ambdós casos de 
dones amb càrregues familiars i escassos recursos. 
 
Són ENTREGUES SOCIALS les possibilitats de garantir la cobertura de productes de primera 
necessitat que contribueixin a millorar les seves condicions de vida i el seu benestar. Aquest 
projecte optimitza la possibilitat de satisfer necessitats bàsiques i a la vegada obre una via cap a 
les famílies i permet detectar i donar resposta, si s’escau, a possibles conflictes que no s’hagin 
contemplat anteriorment. També d’aquesta forma, s’assoleix una prevenció a potencials 
problemàtiques personals i/o familiars. 
 
Hi han participat 7 famílies, afectant a 24 persones. 
En total es va fer entrega de 95 peces de roba per un valor de 200€. Totes les persones 
beneficiàries d’aquest projecte han estat derivades per Serveis Socials Basics del Solsonès (SSB) 
i Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys.  

El 29.17 % dels beneficiaris han estat Menors Estrangers No Acompanyats (MENA).  

3.3. GESTIÓ ALBERG I ATENCIÓ A TRANSEÜNTS 

L’objectiu principal és acollir els transeünts de pas per la nostra població. La Fundació Volem Feina 
gestiona íntegrament el Servei d’Atenció a Transeünts, mitjançant un conveni de col·laboració 
signat amb el Consell Comarcal del Solsonès. 
 
És un servei adreçat a persones sense sostre en qualsevol grau de desarrelament. L’objectiu 
principal és donar cobertura a necessitats bàsiques i operar com a punt de vinculació a serveis de 
la resta de la xarxa.  
 
Contempla la cobertura de necessitats bàsiques, des de l’entrega de lots d’higiene personal, 
mudes de roba, allotjament a l’alberg, manutenció i dietes i les despeses de transport del propi 
usuari/a. A canvi s’ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques laborals. 
 
En cas que existeixi alguna demanda concreta per part de l’usuari/a, aquesta s’avalua per donar-
li una solució, això pot suposar una estada més llarga. 
 
D’aquesta forma fomentem la inclusió social i laboral d’aquesta tipologia de beneficiaris/es del 
programa, tot evitant una potencial mendicitat o almoina. Fins i tot puntualment el programa 
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assumeix despeses sanitàries si es dona el cas mitjançant un informe previ de salut i puntualment 
es soluciona la manca d’habitatge de residents a la nostra població, també mitjançant un informe 
previ dels SSB del Consell Comarcal del Solsonès. 
 

DADES 
Durant l’any 2018 es van registrar un total de 57 persones (53 homes i 4 dones) que van pernoctar 
una o varies nits a l’Alberg municipal. 
S’han facilitat 102 tiquets per dietes i totes aquelles persones que han volgut marxar amb autocar 
se’ls ha facilitat un bitllet de bus. 
 
Durant aquest  any el 50.88 % ja havien utilitzat aquest servei en anys anteriors. 
 
Segons el lloc de procedència el  70.18 % són persones amb nacionalitat espanyola. Un 19,30% 
són immigrants del Marroc, Portugal, Pakistan i Equador. Hi ha un 10,53% de transeünts dels quals 
desconeixem la seva nacionalitat. Dels ciutadans nacionals, un 26,32% són catalans.  
 
Un 15,80 % dels transeünts tenien problemes reconeguts de malalties mentals, 
drogodependències i judicials. Des de la policia local es van atendre a un total de 182 serveis 
relacionats amb transeünts. 

 
Per altra banda com a servei complementari al projecte i en resposta a la demanda que sovint 
han fet alguns usuaris/es del servei, s’han realitzat 6 currículums, realitzant una atenció més 
acurada i transversal amb la resta de serveis de l’entitat. 
 
Durant aquest any, les instal·lacions del alberg també s’han utilitzat per a veïns de la ciutat que 
per factors d’exclusió s’han trobat sense un lloc on dormir. Han estat 13 casos i s’ha realitzat un 
seguiment i diverses coordinacions entre SSB del Consell Comarcal del Solsonès, Policia Local de 
Solsona i Fundació Volem Feina. 

 
3.4. SERVEI D’ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL 
Aquest servei és transversal a la resta de programes de la entitat i està obert a tota la població en 
general. Pretén orientar i informar sobre el mercat de treball local a les persones que estan en 
recerca d’una ocupació, si és necessari fent de pont entre empreses i treballadors, i crear una 
base de dades, amb ofertes i demandes de la comarca i rodalies per tal de casar els perfils 
professionals més adequats a les demandes de les empreses. Mitjançant un Diagnòstic 
d’Ocupabilitat es valora si l’usuari necessita o demana el servei d’orientació o el d’intermediació.  

 
Servei d'Orientació Laboral 
Els objectius d’aquest servei són: 
- Orientar i informar sobre el mercat de treball local a les persones que estan en recerca d’una 
ocupació. Treballant amb l’adaptació dels projectes professionals a la realitat del mercat 
- Creació d’una base de dades, amb ofertes i demandes de la comarca i rodalies, per tal de cercar 
els perfils professionals més adequats a les demandes de les empreses. 

 
Servei d'Intermediació Laboral 
Els objectius d’aquest servei són: 
- Orientar i informar sobre el mercat de treball local a les persones que estan en recerca d’una 
ocupació. 
- Creació d’una base de dades, amb ofertes i demandes de la comarca i rodalies, per tal de cercar 
els perfils professionals més adequats a les demandes de les empreses. 
- Difondre les diferents ofertes del mercat de treball visible mitjançant un taulell d’anuncis situat 
en les oficines de la Fundació Volem Feina i a través de les xarxes socials (facebook). 
- Fer de pont entre les possibles ofertes que es puguin captar i els perfils inscrits a la borsa de 
treball. 
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L’ orientador actua com a guia en el procés d'aprenentatge i el seu paper és ser actiu i participatiu, 
deixant que els errors es produeixin com a font d'aprenentatge. Es treballa amb la interacció dels 
usuaris amb el medi laboral i social que els envolta, així adquireixen un aprenentatge significatiu, 
ja que perceben la realitat de forma global i la relació i l'actuació de l'usuari/a amb aquesta 
permet que connecti els nous coneixements amb els que ja posseeix. Es valora la possibilitat de 
transformar la realitat a partir del que saben i fent-los sentir que el que aprenen en el servei 
d'orientació i intermediació els és útil i valuós en el dia a dia. 
 

DADES 
Han participat dins del projecte POISES que es coordina amb Càritas Diocesana de Solsona un 
total de 51 persones.   
Les persones ateses passen pel procés d’Acollida, Seguiment, Diagnòstic i Orientació Laboral i 
algunes d’elles també participen en Intermediació Laboral.  

 
 

 
 
Per altra banda també s’ha ates a 42 usuaris/es amb fons propis que no han participat dins del 
projecte POISES però que han realitzat accions relacionades amb la recerca de feina i l’orientació 
laboral. (23 homes i 19 dones). 
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S’han beneficiat de les accions de Borsa de treball un total de 93 persones.  
 
3.5. SERVEIS ADREÇATS A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES 
 
AGENTS CÍVICS: 
Mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona per la implantació d’Agents 
Cívics a les entrades i sortides de les diferents escoles de Solsona. El projecte consisteix en la 
realització de un servei que permeti garantir l’accés dels nens/es a les escoles tant en l’entrada 
com en la sortida amb seguretat durant el calendari escolar. 
 
TRANSPORT ADAPTAT per a PMR: 
Es tractad’un servei porta a porta que permet el transport de persones ambdiscapacitat, 
problemes de mobilitat i dependència a centres socials que permetin garantir la seva integració 
en l'entorn. Al llarg del 2018 s’han portat a 13 homes i 23 dones entre els dos centres. 
 
COL·LABORACIÓ AMB EL FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL:  
Amb la finalitat de donar resposta a aquelles famílies afectades per la crisi econòmica i quetenen 
necessitats o mancances, la Fundació col·labora amb el Fons d’Emergència Social, creat per 
l’Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès i Càritas Solsona. Seguint la línia de 
col·laboració La Fundació Volem feina ha col·laborat amb l'’Ajuntament de Solsona i altres entitats 
per parlar sobre les persones en situació de  Refugiats i els recursos disponibles de cada entitat 
amb l’objectiu de col·laborar en  l'acollida d’aquestes persones. 
 
COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS : PROGRAMA “AJUDAR MÉS ENLLÀ” 
Entrega de material a altres entitats o ONG’s: roba, ulleres, fundes d’ulleres, medicaments, 
aparells sanitaris, material informàtic, telèfons mòbils, llibres de text, cadires de rodes i material 
ortopèdic, bolquers,etc. 
S’han entregat a: 
• S.O.S. AFRICA: 400 kg de roba. 

• FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS: bolquers per adults. 
• FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL: Bolquers per infants i compreses per a dones. 
 

 ALTRES ACCIONS RELACIONADES AMB L’ÀREA SOCIAL  
 Diada de Sant Jordi: Paradeta de Llibres de segona mà. 
 Participació assemblea Anual de AERESS. 
 Participació Taula per l'acollida de Refugiats. 
 Participació Taula Menors Estrangers No Acompanyats.   
 Participació VIII Seminario de Personal Técnico de Acompañamiento a la Inserción. 
 Participació Consell Supramunicial de Serveis Socials (Consell Comarcal del Solsonès) 
 Col·laboració amb el pessebre de la Residència Pere Màrtir Colomés. 
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4. BALANÇ ECONÒMIC 
 
4.1. COMPTE DE RESULTATS I BALANÇ DE SITUACIÓ 
 

 
 

COMPTE RESULTATS 2018 2017 2016 2015
INGRESSOS I VENDES 503.077,63 493.939,91 443.045,94 401.852,77
Vendes 116.544,89 € 132.487,58 126.578,41 121.044,13
Prestació de serveis 53.749,39 € 77.361,85 57.297,74 31.841,11
Convenis i Acords Públics 236.685,96 € 177.536,55 175.963,69 172.620,70
Subvencions i Ajuts 94.450,95 € 104.944,34 82.170,35 74.221,05
Altres 1.646,44 € 1.609,59 1.035,75 2.125,78
DESPESES 511.473,13 455.641,38 401.234,87 429.821,72
Compres i aprovisionaments 76.414,21 € 71.680,98 57.983,28 63.741,68
Reparacions i conservació 17.119,49 € 18.043,78 11.442,46 23.976,55
Arrendaments i cànons 7.500,00 € 7.573,40 8.317,80 8.380,80
Despeses de personal 381.115,19 € 335.231,72 300.088,72 309.146,35
Amortitzacions 29.324,24 € 23.111,50 23.402,61 24.576,34
RESULTAT -8.395,50 38.298,53 41.811,07 -27.968,95 
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4.2. GRÀFIQUES 
 

 

 

 

ACTIU 285.856,09 299.465,50 244.752,82 234.453,09
ACTIU NO CORRENT 158.798,70 47.345,82 67.091,95 81.407,27
IMMOBILITZAT 155798,70 47.345,82 67.091,95 81.407,27
INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP 3000,00 0,00 0,00 0,00
ACTIU CORRENT 127.057,39 252.119,68 177.660,87 153.045,82
REALITZABLE 64741,52 87.217,10 112.093,21 118.058,24
BANCS I CAIXA 62315,87 164.902,58 65.567,66 34.987,58
PASSIU 285.856,09 299.465,50 244.752,82 234.453,09
PATRIMONI NET 259.976,37 269.020,83 215.225,09 190.776,60
FONS DOTACIONALS 91.637,47 91.637,47 91.637,47 91.637,47
EXCEDENTS 137.781,86 146.177,36 107.878,83 66.067,75
Romanent 146.177,36 107.878,83 66.067,75 94.036,70
Resultat -8.395,50 38.298,53 41.811,08 -27.968,95 
SUBVENCIONS 30.557,04 31.206,00 15.708,79 33.071,38
PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 0,00 0,00
DEUTES A LL/T 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIU CORRENT 25.879,72 30.444,67 29.527,73 43.676,49
DEUTES A CURT TERMINI 0,00 0,00 538,91 13.333,50
CREDITORS 25.879,72 30.444,67 28.988,82 30.342,99
*Els comptes anuals de l'exercici han estat auditats per Miquel Flotats Pujol n. ROAC 18477

**Imports expressats en euros
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5. BALANÇ AMBIENTAL 

 

 
 

RESIDUS 2018 2017 Var 18/17

PiC 508.011 417.860 21,57%

VIDRE 369.160 357.260 3,33%

EELL 287.270 259.600 10,66%

Fluorescents 830 861 -3,60%

Rebuig 186.940 140.360 33,19%

Metalls 3.230 2.870 12,54%

Neumátics 2.029 1.352 50,07%

Neveres 14.704 15.144 -2,91%

Oli vegetal 6.540 5.990 9,18%

Piles 829 922 -10,09%

Roba 36.600 51.600 -29,07%

Ferralla  93.260 92.290 1,05%

Oli mineral 2.700 1.530 76,47%

Residus especials 16.286 6.518 149,86%

Tóners 980 725 35,17%

Fustes 197.661 223.421 -11,53%

Vidre pla 41.580 37.780 10,06%

Poda 11.960 10.720 11,57%

Runa 49.000 49.000 0,00%

Ferralla electrònica 33.822 28.045 20,60%

B/B 655 3.220 -79,66%

PED AD 3.529 1.940 81,91%

Quantitats expressades en Kg
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6. NOTES D’AGRAÏMENT 
Fundació Volem Feina segueix esforçant-se per tal d’actuar amb la màxima transparència, 
responsabilitat, sostenibilitat i coherència dins dels principis que la guien en les seves vessants 
social i ambiental. 
 
Per acabar queda transmetre un agraïment especial a: 

 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
 CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS 
 AJUNTAMENT DE SOLSONA 
 CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA-MORUNYS 
 AERESS 
 VOLUNTARIAT DE CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA-MORUNYS 
 GANIVETS PALLARÈS 
 FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” 

 
I també, a totes aquelles persones que depositen la seva confianza en els nostres serveis, 
productes i/o que han donat part del seu temps o béns creient en els nostres objectius de forma 
desinteressada.  
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