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BENVINGUTS
Les relacions de cooperació amb Veneçuela es fan a
través de la ONG EFIP ( Equip de Formació, Informació
i Publicacions).
Durant l’any 2005 continuam amb l’estratègia establida
per la Fundació Deixalles i l’EFIP pel desenvolupament
del projecte d’inserció i reciclatge, present a dos municipis
de Veneçuela, Vargas i San Francesc.
Presentàrem un projecte al Fons Mallorquí i Fons Pitiüs
per continuar i consolidar el projecte en el municipi de
Vargas “Inserción sociolaboral de mujeres y jovenes
a partir del aprovechamiento de residuos sólidos
urbanos en el municipio de Vargas, Venezuela,
VARGAS RECICLA” que va ser aprovat per la quantia
de 35.000 i 28.000 euros respectivament.
• Deixalles Sóller ha desenvolupat el projecte de
Sensibilització amb el poble de Maputxe, on l’objectiu
ha sigut donar a conèixer la problemàtica en la que es
troba el poble Maputxe.
• S’ han desenvolupar activitats de sensibilització amb
la població general sobre el Comerç Just y las desigualtat
econòmica i social mundial i seguim amb nostra Botiga
Solidaria de Comerç Just a Eivissa.

A) Participació en el Consell de Cooperació. És un
òrgan consultiu de la Direcció General de Cooperació
i l’únic espai de participació de les ONGs, dintre de
l’Administració. Durant el 2005 hem fet aportacions a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
hem continuat treballant esmenes a l’esborrany de la
nova llei de Cooperació; fins que finalment ja tenim Llei
de cooperació i hem fet aportacions al reglament intern
del propi Consell i al Pla Director de la Cooperació
Internacional per al Desenvolupament del Govern de les
Illes Balears.
B) Participació en el comitè d’estalvi ètic de Caixa
Colonya i a l’Eticentre. La Fundació Deixalles forma
part del Comitè ètic de l’estalvi de Caixa Colonya,
conjuntament amb Cáritas Diocesana de Mallorca i la
Fundació Guillem Cifre de Colonya.
C) Per altre part, La Fundació Deixalles participa en el
Centre per la gestió Ètica de la Empresa (ETICENTRE).
D)La Fundació Deixalles participa en el comitè d’agendes
locals 21 , òrgan consultiu del Consell de Mallorca, que
s’encarrega de donar el vist i plau a les agendes locals
21 dels distints municipis.
E) Participació en el Fòrum d’Educació ambiental que
està impulsat per la Direcció General de Qualitat
Ambiental, i actua com un espai de participació , diàleg
i consulta de tots els col·lectius implicats en l’educació
medi ambiental.
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1. QUI SOM
La Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre,
promoguda per PIMEM i la delegació d’Acció Social del
Bisbat de Mallorca. Va néixer l’any 1986 a Palma, i des
de llavors ha anat implantant-se progressivament a altres
municipis de Mallorca i a Eivissa l’any 2003.

L’objectiu de la Fundació Deixalles és la inserció social
i laboral de col·lectius d’exclusió social o en risc de partirla, mitjançant la realització de diferents activitats ambientals
(reutilització de voluminosos, gestió de planta de selecció
d’envasos i planta de voluminosos i enderrocs, jardineria
ecològica, neteja de torrents...).

¿On som?
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La nostra activitat no és només una activitat ambiental
i social, sinó que també contam amb una activitat
economica-productiva. Sinó fos així no ho podríem
considerar del tot sostenible. Els nostres eixos
d’intervenció són:

Eix ambiental: la realització de diferents activitats
ambientals (reutilització de voluminosos, gestió de planta
de selecció d’envasos i planta de voluminosos i enderrocs,
jardineria ecològica, neteja de torrents...)
Eix social: inserció sociolaboral de col·lectius en risc o
en situació d’exclusió
Eix econòmic: activitat productiva

La Fundació Deixalles basa la seva activitat en els principis de l’Economia Solidaria, una economia
al servei de les persones i no a l’inversa, la qual es regeix pels següents principis:
• Igualtat

• Sense caràcter lucratiu.

Satisfer de manera equilibrada els interessos
de tots els protagonistes (treballadors,
empresaris, socis, clients, proveïdors comunitat
local..) interessats per les activitats de l’empresa
o de l’organització.

Les iniciatives solidàries no tindran per finalitat
l’obtenció de beneficis, sinó la promoció humana
i social, la qual cosa no és un obstacle perquè
sigui imprescindible equilibrar el compte
d’ingressos i despeses i, fins i tot, si és possible,
obtenir beneficis...

• Llocs de feina..
L’objectiu es crear nous llocs de feina estables
i afavorir l’accés a persones desfavorides o poc
qualificades.
Assegurar a cada membre del personal
condicions de treball i una remuneració digna
i estimular-ne el desenvolupament personal i la
presa de responsabilitats.
• Medi ambient.
Afavorir accions, productes i mètodes de
producció no perjudicials per al medi ambient
ni a curt ni a llarg termini.
• Cooperació.
Afavorir la cooperació en lloc de la competència
dins i fora de l’organització.

Ara bé , els possibles guanys no es repartiran
en benefici particular , sinó que s’invertiran en
la societat, mitjançant el suport a projectes
socials, a noves iniciatives solidàries o a
programes de cooperació al desenvolupament,
entre d’ altres.
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• Compromís amb l’entorn.
Les iniciatives solidaries estaran plenament
incardinades en l’entorn social en què es
desenvolupen, la qual exigeix la cooperació
amb altres organitzacions que afronten diversos
problemes del territori i la implicació en xarxes,
com a únic camí perquè experiències solidaris
concretes puguin generar un model socioeconòmic alternatiu.

2. LES PERSONES DINS LA FUNDACIÓ
Dins el projecte de la Fundació Deixalles durant l’any 2005 han participat aproximadament unes 1200 persones.
Durant l’any 2005 la plantilla mitja de treballadors ha sigut de 211 persones, produint-se un augment del 12%
respecte l’any anterior, el 60% dels quals provenen de col·lectius desafavorits.
Els projectes que desenvolupen processos d’inserció socio-laboral han comptat amb 303 beneficiaris.
Cal afegir les persones que s’han beneficiat dels serveis d’Orientació laboral (GOL), tant a Mallorca com a Eivissa,
les quals ascendeixen a 780.

El nostre organigrama general
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3. PROJECTES
A) GABINET D’ORIENTACIÓ LABORAL
El GOL (SOL a Eivissa) és el Servei d’ Orientació de la Fundació Deixalles que pertany al SOIB,
finançat per la Conselleria de Treball i Formació. Acompanya i facilita la recerca de feina i la inserció
de persones en risc o en situació d’ exclusió. És un dels darrers graons que condueixen a l’accés
al mercat de treball dels usuaris de la Fundació.
Està ubicat a Palma, Felanitx, Llevant i Sóller, a més de cobrir tot el territori de Mallorca, en funció
de les demandes. El GOL s’ubica dins un programa més ampli, el programa GUIA, que ofereix a
persones en risc i/o situació d’exclusió social una oferta de suport a la recerca i capacitació sociolaboral
per a la seva inserció dins el mercat de treball.
Aquest any s’ha posat en marxa un nou servei d’orientació laboral (SOL) a Eivissa, que cobreix tota l’illa d’Eivissa i
Formentera, i que s’integra en un projecte més ampli de capacitació sociolaboral, anomenat “Ecoempleo”.

Resultats i dades d’inserció sociolaboral
SERVEIS

Nº USUARIS
ATESOS

Nº USUARIS
DEMANDA
RECERCA DE
FEINA

INSERCIONS
AMB
CONTRACTES

INSERCIONS
SENSE
CONTRACTES

GOL PALMA

324

215

111

12

GOL FELANITX

99

64

44

3

GOL SÓLLER

76

62

27

1

GOL LLEVANT

79

63

29

8

SOL EIVISSA

202

150

64

17

TOTAL

780

554

49’63%

7’4%

El percentatge general d’inserció laboral amb contracte és d'un 49’63 per a tots els serveis, sobre el número total
de persones que han fet demanda de feina. En total s’han atès 780 persones, distribuïdes tal i com s’indica a la
taula.
Cal assenyalar que tot i ser el primer any de funcionament del servei a Eivissa i tenint cobertura per tota l’illa, s’ha
atès un nombre molt elevat de persones que han acudit als nostres serveis no només sol·licitant recerca de feina
sinó també altres demandes.
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B) PROJECTES DE CAPACITACIÓ
SOCIOLABORAL
L’objectiu fonamental de la Fundació Deixalles és la
formació i preparació de persones en risc o en situació
d’exclusió perquè puguin, posteriorment, aconseguir un
lloc de feina digne que els permeti el desenvolupament

integral com a ciutadans. Això es realitza a través dels
itineraris individualitzats que cada persona inicia als
tallers de recollida i manipulació de residus que
desenvolupa la Fundació. Les persones reben suport,
formació i atenció psicosocial per part d’un equip
multidisciplinar, durant aquest procés dins la Fundació
reben una beca econòmica.

Dades i resultats totals dels projectes de capacitació de la Fundació Deixalles
PALMA

SÓLLER

LLEVANT

CALVIÀ

EIVISSA

TOTAL

Persones
ateses

86

55

32

30

69

31

303

Persones que han
causat baixa
durant 2005

62

39

19

18

30

14

182

Baixes per
inserció laboral
amb contracte l

21

19

10

9

22

8

89

1

4

4

0

6

15

Baixes per
inserció sense
contracte

Com podeu observar, durant l’any 2005 de les 182 persones que causaren baixa als projectes s’inseriren el 57%.
L’activitat dels tallers de la Fundació Deixalles s’inicia amb la recollida i manipulació dels residus. Per dur a terme
aquesta activitat hi ha establert a cada una de les delegacions un sistema de recollida, classificació i reparació dels
materials reutilitzables, cedits per particulars i empreses.
Un cop els materials arriben a Deixalles els monitors i usuaris en procés d’inserció són els encarregats de fer-ne la
classificació als respectius tallers:

T A L L E R S
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FELANITX

Taller de fusteria
Aquest taller es dedica a la reparació i acondicionament dels mobles usats que arriben, i a la
recuperació de fustes velles per fer mobles i
joguines noves. Els mobles reben un tractament
natural respectuós amb el medi ambient.
Taller de reutilització d’electrodomèstics
En aquest taller els electrodomèstics es revisen,
reparen, pinten i netegen perquè la seva
reutilització sigui possible. Els electrodomèstics
que no es poden reutilitzar es descontaminen (en
cas que procedeixi) i es reciclen.

Taller de reutilització de roba
La roba passa per un minuciós procés de selecció
i classificació per tal de donar-li el millor
aprofitament i millor destí possible.
Nau d’exposició
En aquest espai els objectes que han sigut
seleccionats i recuperats als tallers abans
esmentats són exposats a la nau i poden ser
adquirits a canvi de donatius dels particulars.
Deixalleria
En aquest espai es recullen els objectes que els
ciutadans duen. Les deixalleries estan situades
a Sóller i Calvià.

TAULA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS PER DELEGACIONS (EN KG)

Electrodomèstics
Mobles
Matalassos
Altres
Paper
Vidre
Envasos
Roba
TOTAL

PALMA

FELANITX

SÓLLER

LLEVANT

CALVIÀ

EIVISSA

42.971
210.130
7.018
64.570
139.670
9.750
5.200
651.230
1.130.539

150.308
111.092
19.869
135.553
111.040
161.366
3.600
29.745
722.573

167.511
68.510
17.441
509.405
251.250
106.947
9.200
27.348
1.157.612

2.440*
7.501
688
113.272
29.303
48.613
8.220
24.741
234.778

8.940
23.910
2000
77.220

16.478*
31.952
2.312
10.742

112.070

61.484

TOTAL
388.648
453.095
49.328
910.762
531.263
326.676
26.220
733.064
3.419.056

Hay que resaltar que la recogida , con respecto a los datos del año anterior, ha aumentado un 38% más, iniciándose
la actividad en una nueva delegación ,Eivissa.
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RESIDUS PERILLOSSOS PRODUITS

Bateries
Piles
Material fotogràfic
Fluorescents
Aerosols
Pintures en base aquosa
Pintures en base no aquosa
Envasos buits de tòners
Olis vegetals
Envasos buits contaminants
TOTAL

PALMA

SÓLLER

4300
487
9750
115
109
612
1939
2

4350
5100

FELANITX
10.400
360

CALVIÀ

4

560

1500
342
17.656

9450

12.820

4

TOTAL
19.050
5.951
9.750
675
109
612
1939
2
1500
342
39.930

Els projectes que s’han dut a terme durant aquest any i han possibilitat els processos de capacitació han
estat:
• Itineraris per fases (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Calvià, Eivissa) Programa propi de la Fundació
• Projectes integrals (Programa GUIA, i Projecte “Ecoempleo”) (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Eivissa) finançats
per la Conselleria de Treball i Formació
• Renda Mínima d’inserció ( Calvià, Felanitx, Sóller, Llevant) finançats pel Consell de Mallorca
• Projecte Dona (Palma) finançat per la Fundació Deixalles
• Projecte Per immigrants (Palma) finançat per Fundació Deixalles
• Projecte de passatges (Palma) , finançat per l’Ajuntament de Palma
• Projecte de menors (Palma) en col·laboració amb la Direcció General de Menors
• Contractes d’interès general (Palma , Calvià, Felanitx, Llevant, Eivissa, Sóller) Finançats per la Conselleria de
Treball i Formació
• Projecte ILSIB . Iniciativa comunitària Equal . Finançat per el Fondo Social Europeu i el Govern de les Illes
Balears
• Taller d’ Ocupació “La Nau”. Conselleria de Treball i Formació
• Projecte de Neteja i Manteniment de Torrens. IBAEM
• Macroprojecte. Finançat per la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Presidència i deports.
C) MACROPROJECTE
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“Emigració i Desenvolupament”
El macroprojecte és un
projecte desenvolupat per
Càritas, però del qual la
Fundació Deixalles també
forma part. És un projecte
de Codesenvolupament,
finançat per la Direcció
General de Cooperació de
la Conselleria de la
Presidència i Esports, adreçat , per una banda, a la realitat
i el treball amb el col·lectiu immigrant de Balears, i per
altre, a la realitat dels països de Sud-Amèrica. Les
accions desenvolupades per la Fundació Deixalles han
estat les següents:
a) Emprenedors. Formació i acompanyament a nous
emprenedores del col·lectiu immigrant.
Han participat 106 persones, de les quals el 52%
han estat homes i el 48% dones. Els resultats han
sigut els següents:

Empreses creades

8

Microcrèdits aconseguits

3

Insercions laborals

4

b) Desenvolupament d’itineraris d’inserció socio-laboral
dirigits al col·lectiu d’immigrants a Eivissa (veure
capacitació laboral).
c) Comercialització. L’objectiu fonamentalment
d’aquesta activitat ha estat desenvolupar la
comercialització i accions de sensibilització de
productes de Comerç just que provenen dels països
que participen en el projecte, així com el
desenvolupament d’accions de coordinació i estudi
per posar en marxa línies de comercialització
conjunta amb Equador.

D) GABINET D’EDUCACIÓ MEDI AMBIENTAL
1. MALLORCA RECICLA
Mallorca Recicla és un programa pel foment d’una gestió adequada dels residus a Mallorca. Les eines fonamentals
per dur-ho a terme són: la participació, formació, informació i la implicació de tots els sectors socials.
Aquest programa es desenvolupa mitjançant un conveni entre: el Consell de Mallorca, Tirme i la Fundació Deixalles.
Dins l’àrea educativa es desenvolupen varis projectes:
• “L’escola recicla”: 52 centres
• “Millorem el centre”: 36 centres
Respecte a les visites realitzades pels centres educatius podem aportar les dades següents:
- 613 persones han visitat la Fundació Deixalles
- S’ha realitzat la IV trobada d’ambientalització de centres escolars, amb la participació de 55 persones
2. A21 ESCOLAR.
Com a novetat, dins el curs escolar 2004 / 2005, es va iniciar a 8 centres educatius el programa A21 Escolar,
que té com a finalitat implicar als centres educatius en el projecte planetari d’imaginar i construir un món més
sostenible.
És un programa de la Direcció General de Cooperació local de la Conselleria de Cooperació local del Consell
Insular de Mallorca.
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E) SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS
Els serveis que gestiona la Fundació Deixalles consisteixen en activitats relacionades en la selecció i tractament
de residus i per les que la Fundació està subcontractada. Cal destacar que les empreses que ens tenen contractats
(Tirme i Mac Insular) són titulars en virtut de concessió administrativa de l’activitat realitzada per part del Consell
de Mallorca.
Serveis
Àrea de Can Canut
Planta de Selecció Envasos Lleugers
Planta de compostatge
Planta de metanització
Activitats de jardineria
Servei de neteja de parcs verds
Planta de selecció de RCD-RV
PT1, Polígon de Ses Veles
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Planta de selecció de RCD-RV
PT2, Corral d’En Serra
Aquests projectes suposen un important número de treballadors: una mitja de 94 durant l’any 2005, representant
un 44´5 % del total de treballadors de la Fundació Deixalles, produint-se un augment del 20,5% respecte a l’any
anterior. La plantilla del 2005 s’ha classificat de la següent manera:
• Col·lectius amb especials dificultats per a la inserció laboral, entre els que hem diferenciat:
• persones que han realitzat un curs de formació a la Fundació Deixalles
• persones que han realitzat un procés d’inserció laboral als tallers de la Fundació Deixalles, i que s’han
consolidat en contractacions.
• Persones amb altres situacions, que per regla general venen derivats del propi Gabinet d’Orientació laboral
de la Fundació o d’altres entitats que treballen per la inserció socio laboral o serveis socials.
• Altres col·lectius
Altres dates importants:
• Cal destacar que aquest any s’ha elaborat un estudi per posar en marxa els tallers de reparació de residus
voluminosos dins la planta de selecció i tractament de RCD-RV(PT1).
• S’han construit noves naus que s’han dotat dels mitjans tècnics necessaris per millorar les condicions de
treball en la selecció de residus de construcció D.

F) TEULA

El més destacat del 2005:

Teula és un projecte que persegueix la inserció social
i laboral de persones en risc d’exclusió social a través
de la realització de l’activitat de neteja.

El gran esforç realitzat en la línia d’investigació del
mercat en el camp de la neteja, amb la finalitat d’ampliar
la cartera de clients, per afavorir la creació de nous llocs
de feina, i per a millorar la qualitat del nostre servei,
perseguint la consolidació del projecte i l’estabilitat dels
treballadors

Per tant, a Teula ens marquem com objectiu principal,
consolidar la iniciativa com una estructura capaç de
tutelar els processos d’inserció iniciats amb les
treballadores que venen de col·lectius més
vulnerables, existint sempre un contracte laboral
entre l’empresa i la treballadora i promovent el suport
necessari per part del teixit social que garantirà la finalitat
social del projecte. Sempre tenim com a finalitat oferir
el nostre servei amb la major qualitat possible, procurant
la satisfacció tant al client com a la treballadora.

Altres dades a destacar del 2005:
- Comptam amb 30 clients permanents, prestant
per algun d’ells més d’un servei, el que ha suposat
la realització de 61 serveis fixes.
- Diversificació equilibrada de clients ( 9 de caràcter
social, 12 empreses privades i 9 organismes
públics).
- Gran estabilitat en els serveis i a la plantilla, que
s’ha mantingut en una mitja de 25 treballadores.
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4. DESENVOLUPAMENT LOCAL I COOPERACIÓ
A) Projectes de cooperació internacional
Seguim cooperant amb el Salvador
Des del 1997 la Fundació Deixalles col·labora amb
l’Associació de Projectes Comunals del Salvador,
PROCOMES, per a la realització de projectes diversos
de cooperació.
L’any 2005 es presentà al Fons el projecte ”Enfortiment

del procés de compostatge i educació ambiental al
municipi de Apopa, San Salvador, El Salvador”. Aquest
projecte pretén cercar alternatives de solució a l’absència
de cultura de la separació de residus sòlids i a les
escasses oportunitats laborals que tenen els joves que
viuen en l’extrema pobresa. La quantia econòmica
aprovada pel Fons Mallorquí va ser de 58.201,55 euros.

Consolidam la cooperació amb Venezuela

Desenvolupament local

Les relacions de cooperació amb Veneçuela es fan a
través de la ONG EFIP ( Equip de Formació, Informació
i Publicacions).
Durant l’any 2005 continuam amb l’estratègia establida
per la Fundació Deixalles i l’EFIP pel desenvolupament
del projecte d’inserció i reciclatge, present a dos municipis
de Veneçuela, Vargas i San Francesc.
Presentàrem un projecte al Fons Mallorquí i Fons Pitiüs
per continuar i consolidar el projecte en el municipi de
Vargas “Inserción sociolaboral de mujeres y jovenes
a partir del aprovechamiento de residuos sólidos
urbanos en el municipio de Vargas, Venezuela,
VARGAS RECICLA” que va ser aprovat per la quantia
de 35.000 i 28.000 euros respectivament.

A) Participació en el Consell de Cooperació. És un
òrgan consultiu de la Direcció General de Cooperació
i l’únic espai de participació de les ONGs, dintre de
l’Administració. Durant el 2005 hem fet aportacions a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
hem continuat treballant esmenes a l’esborrany de la
nova llei de Cooperació; fins que finalment ja tenim Llei
de cooperació i hem fet aportacions al reglament intern
del propi Consell i al Pla Director de la Cooperació
Internacional per al Desenvolupament del Govern de les
Illes Balears.

• Deixalles Sóller ha desenvolupat el projecte de
Sensibilització amb el poble de Maputxe, on l’objectiu
ha sigut donar a conèixer la problemàtica en la que es
troba el poble Maputxe.
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• S’ han desenvolupar activitats de sensibilització amb
la població general sobre el Comerç Just y las desigualtat
econòmica i social mundial i seguim amb nostra Botiga
Solidaria de Comerç Just a Eivissa.

B) Participació en el comitè d’estalvi ètic de Caixa
Colonya i a l’Eticentre. La Fundació Deixalles forma
part del Comitè ètic de l’estalvi de Caixa Colonya,
conjuntament amb Cáritas Diocesana de Mallorca i la
Fundació Guillem Cifre de Colonya.
C) Per altre part, La Fundació Deixalles participa en el
Centre per la gestió Ètica de la Empresa (ETICENTRE).
D)La Fundació Deixalles participa en el comitè d’agendes
locals 21 , òrgan consultiu del Consell de Mallorca, que
s’encarrega de donar el vist i plau a les agendes locals
21 dels distints municipis.
E) Participació en el Fòrum d’Educació ambiental que
està impulsat per la Direcció General de Qualitat
Ambiental, i actua com un espai de participació , diàleg
i consulta de tots els col·lectius implicats en l’educació
medi ambiental.

5. CREANDO RED
Tenint en compte els nostres principis de cooperació
i compromís amb l’entorn, creiem que el treball en
xarxa ens permet dur a terme projectes conjunts
amb altres entitats que ens fan créixer com a entitat
i madurar en los processos de treball amb altres.
Participem en les següents xarxes:
a) REAS
La Xarxa d’Economia Alternativa i
Solidaria de Balears, persegueix
l’objectiu de donar resposta a les
desigualtats provocades per l’actual
model de societat proposant un model d’economia
al servei de les persones, tractant-se d’un instrument
que permet desenvolupar una societat més justa,
caminant pel desenvolupament sostenible i tenint en
compte la interdependència econòmica, social,
ambiental i cultural.

La Fundació Deixalles està present a la junta directiva
de Reas i participa en les distintes comissions de
treball que estan constituïdes duent la representació
de REAS Balears a REAS RED de REDES, a nivell
estatal.
Reas és una de les entitats organitzadores dins el
Fòrum Social de Mallorca, i la Fundació Deixalles
ho és adherida. Per tan , hem participat en el II Fòrum
Social de Mallorca
b) AERESS
“Associació espanyola
de recuperadors
d’economia social i
solidaria”. Durant aquest any hem deixat la junta
directiva però participam en els grups de treball ,com
per exemple el de RAEES(
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6. INGRESSOS/DESPESES FUNDACIÓ DEIXALLES
INGRESSOS DEIXALLES
SUBVENCIONS OFICIALS
SUBVENCIONS NO OFICIALS
CONVENIS DE COL.LABORACIO/SERVEIS -ACTIVITATS
DONATIUS
QUOTES
INGRESSOS FINANCERS
ALTRES ACTIVITATS

2.171.779,36
44.222,48
2.747.672,36
776.017,15
13.263,58
1.632,08
126.109,07
5.880.696,08

DESPESES DEIXALLES (PROJECTES)
1.- RMI (RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ)
2.-GABINET D'ORIENTACIO LABORAL-PROJECTE INTEGRAT
3.-TALLER D'OCUPACIÓ "LA NAU"
4.-MACROPROJECTE
5.-PROJECTE COMERÇ JUST
6.-PROJECTE "TEULA"
7.-TALLERS-ITINERARIS
8.-PROJECTE EDUCACIÓ AMBIENTAL
9.-PLANTES SELECCIÓ DE RESIDUS
10.-PROJECTE "NETEJA PARCS VERDS"
11.-PROJECTE EQUAL-ILSIB
12.-ACTIVITATS AUXILIARS

356.585,30
659.490,26
37.873,31
289.829,80
39.301,99
319.581,01
2.017.179,90
114.911,59
1.424.816,15
268.183,81
123.529,63
11.823,71
5.663.106,46
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AGRAIMENTS
Al Consell Insular de Mallorca i al Consell Insular d’Eivissa i Formentera. A les Conselleries de Treball, Medi Ambient
i a la d’Agricultura, també a la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Presidència i Esports, als
Ajuntaments de Palma, Felanitx, Sóller, Andratx, Porreres, Villafranca, Artà, Fornalutx i Sant Llorenç.
A les empreses TIRME i MAC Insular. A la UTE de Residus d’Eivissa i a moltes empreses que ens han ajudat a
integrar persones a les seves empreses.
A tots els grups d’Acció Social de Cáritas i a totes les cents de persones, entitats i empreses que han fet donació
dels seus objectes amb fins de reutilització o reciclatge, el que ens possibilita continuar amb els nostres objectius
d’inserció laboral.

