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IGUALSSOM  
COMPTE D’EXPLOTACIÓ PER SERVEIS  
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  INGRESSOS 1.1 NETEJA 1.2 DISTRIBUCIÓ TOTALS 
70 Vendes 125.024,00 152.500,00 277.524,00 
73 [Treballs realitzats per a la empresa]    0,00 
74 Subvencions d’explotació 98.950,00 166.878,00 265.828,00 
75 Altres ingressos de gestió    0,00 
76 Ingressos financers    0,00 
77 Benef.proc.inmov. i ingressos extraordinaris    0,00 
79 Insolvències cobertes amb provisions    0,00 
  TOTAL INGRESSOS 223.974,00 319.378,00 543.352,00 
  
  DESPESES 1.1 NETEJA 1.2 DISTRIBUCIÓ TOTALS 
60 Compres 5.681,27 5.313,74 10.995,01 
61 Variació d’existències    0,00 
62 Serveis exteriors 25.260,00 34.940,00 60.200,00 
63 Tributs   466,00 466,00 
64 Despeses de personal 180.043,40 260.147,74 440.191,15 
65 Altres despeses de gestió    0,00 
66 Despeses financeres 1.462,00 1.462,00 2.924,00 
67 Pèrdues procedents inmob. material    0,00 
68 Dotació amortizació 11.527,32 17.048,52 28.575,84 
69 Dotació a les provisions    0,00 
  TOTAL DESPESES 223.973,99 319.378,00 543.352,00 
  
  RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 0,00 
  
 



COMPARATIVA ANY ANTERIOR 

EMPRESA - IGUALSSOM 
  
    PRESSUPOST 2010 PRESSUPOST 2011 % DIFERÈNCIA
70 Vendes 265.706,41 277.524,00 4,45
73 [Treballs realitzats per a l empresa] a 0,00 0,00 0,00
74 Subvencions d’explotació 173.018,11 265.828,00 53,64
75 Altres ingressos de estió g 0,00 0,00 0,00
76 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00
77 Benef.proc.inmov. i ingressos extraor naris di 0,00 0,00 0,00
79 Insolvències cobertes amb provisions 0,00 0,00 0,00
  TOTAL INGRESSOS 438.724,52 543.352,00 23,85
  
60 Compres 20.400,00 10.995,01 -46,10
61 Variació d’existències 0,00 0,00 0,00
62 Serveis exteriors 60.100,00 60.200,00 0,17
63 Tributs 1.176,00 466,00 -60,37
64 Despeses de personal 346.447,00 440.191,15 27,06
65 Altres despeses de gestió 0,00 0,00 0,00
66 Despeses financeres 2.553,00 2.924,00 14,53
67 Pèrdues procedents inmob. material 0,00 0,00 0,00
68 Dotació amortizació 8.048,52 28.575,84 255,04
69 Dotació a les provisions 0,00 0,00 0,00
  TOTAL DESPESES 438.724,52 543.352,00 23,85
  
  RESULTAT BRUT D’EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 0,00
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IGUALSSOM 
  
E PRESA IGUALSSOM MEMÒRIA 1 M
  
 
DESCRIPCIÓ 
  
Des de desembre de 2008 Coressa compta amb un Centre especial de treball, Igualssom, que 
es planteja com un procés de creació progressiva de llocs de treball estable, de forma constant i 
permanent, que respongui a les necessitats reals d’inserció, a la consolidació del propi CET i a 
la seva rendibilitat econòmica.   
 
Inicialment es posen en funcionament dues activitats de forma escalonada al llarg del primer 
any.  
 
1- DISTRIBUCIÓ  
Serveis de missatgeria i distribució de publicitat, publicacions i correspondència comercial. Tant 
amb clients de l’àmbit públic (contractació de serveis municipals) com l’àmbit privat. L’àmbit 
geogràfic d’actuació és el propi municipi i els municipis del voltant. En l’actualitat, es treballa a 
Sant Boi, Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues, 
Molins de Rei, Sant Just.   
  
2- NETEJA    
Des del mes de març, de 2009  IGUALSSOM assumeix la neteja de l’equipament municipal de 
Can Massallera, casal de barri Vinyets - Moli Vell i tasques de manteniment de zones 
enjardinades municipals.  
La activitat consisteix en la neteja diària de totes les instal·lacions de l’equipament i el 
manteniment de les zones enjardinades assignades.  
  
  
VALORACIÓ 
  
La detecció, des del Servei de col·lectius especials de CORESSA i des del Programa Municipal 
Transversal per a Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament, de les dificultats que tenen 
alguns col·lectius principalment els de les persones  afectades de trastorn mental,  per ser 
admeses en els CETs existents, que apliquen criteris estrictament productius en la selecció dels 
treballadors, i mantenen els estigmes socials respecte a aquest col·lectiu.  
  
Aquest col·lectiu és nombrós a Sant Boi, i a més es un col·lectiu en expansió contínua en la 
darrera dècada. L’aposta del nostre projecte és restar obert a tots els col·lectius de persones 
amb discapacitat sigui quin sigui el seu diagnòstic i afectació, si bé es donarà prioritat al 
col·lectiu més desafavorit en la integració que és el de les persones afectades de trastorn mental 
i sobre tot als provinents de CORESSA Taller Prelaboral.  
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IGUALSSOM
  

 

 

OBJECTIUS 
  
Eix social:  
IGUALSSOM té un caràcter primordialment integrador, es contracta treballadors amb unes 
capacitats que per desenvolupar-se requereixen un correcte disseny de l’activitat i l’estructura de 
treball.  
És funció de l’equip tècnic d’IGUALSSOM estudiar aquest disseny adaptat del lloc de treball i de 
l’adaptació al lloc de treball de la persona.  
La xarxa local de serveis destinats a la població amb discapacitat permetrà desenvolupar el 
programa social complementari, des de la coordinació i col·laboració de l’equip professional 
d’IGUALSSOM i de l’USAPS (Unitat de Suport per l’Ajustament Personal i Social).  
   
Eix econòmic:  
La diversificació de les activitats en línies paral·leles que permetin compensar les oscil·lacions 
de les demandes.  
Ambdues activitats són molt adequades a les característiques del col·lectiu, requereixen 
inversions raonables i generen llocs de treball estables i que es poden complementar - 
intercanviar en moments d’activitat punta d’alguna de les línies.  
  
  
  
ESTRUCTURA 
  
Evolució de la plantilla  
  
En l’actualitat es dona la plantilla de persones amb discapacitat en les dues activitats es de 29. 
El desembre de 2008 es va iniciar l’activitat de distribució, amb una plantilla de 8 persones amb 
discapacitat, al març de 2009 amb la subrogació del treballadors de la neteja de Can Massallera, 
es va ampliar amb 14 treballadors, durant el 2009 i  2010 s’ha ampliat en 7 persones més en 
l’activitat de distribució.  
  
Estructura personal:  
 1 Directora  
 1 Cap de producció de distribució  
 1 Encarregada de neteja  
 2 Monitors  
 1 Psicòloga  
 1 Treballadora social  
 1 Oficial administratiu 2ª   
 5 Repartidors/res especialistes 3ra  
 1 Repartidors especialista 2a  
 9 Repartidors/res peons  
 11Netejadors/es  
 1 Polidor  
 2 Jardiners  
  
Total plantilla: 37  
  
 
 
 
 
 

7



PRESSUPOST INVERSIONS PER A L’ANY 2011 
 
 
IGUALSSOM 
 

 
Servei distribució...................................................................................................... 24.844 € 

 
En aquest any 2011 per tal d’agilitzar el trasllat dels treballadors a les zones de repartiment, 
s’ha ampliarà la flota de vehicles amb l’adquisició d’una furgoneta Renault Master. 
Amb aquesta millora aconseguirem major productivitat i millora del servei. 
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