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Carta del Patronat
Ara més que mai, immersos dintre de la crisis
econòmica i envoltats d’una profunda crisi de valors,
les entitats socials tenim el deure de ser presents a la
societat, intentant aportar nous valors, noves maneres
de fer, i generant noves oportunitats per les persones
amb més dificultats. És per això que haurem de ser
capaços de reinvertar-nos, d’innovar per tal d’afrontar
els reptes amb optimisme.

projecte SGR, projecte que històricament ha estat
un gran generador de llocs de feina per col·lectius
vulnerables.

En el 2010 iniciàrem un procés de reestructuració,
en el que es va optar per un Expedient de Regulació
d’Ocupació amb un important nombre de suspensions
temporals per donar-nos l’oportunitat de recuperarnos. El 2011 per la Fundació Deixalles ha estat l’inici
d’aquest camí llarg de reflexió, de reinvenció i
d’autoavaluació.

Els reptes de futur són importants: recerca de noves
línies de treball per a col·lectius vulnerables, de
noves línies per l’autofinançament; revisió continua
del nostre quefer diari per tal d’obtenir una major
eficiència; continuar la reinvenció per tal de contribuir
a millorar la nostra societat, a nivell social, ambiental i
econòmic. Tendir cap a models més d’autofinanciació,
prendre consciència que som part de la solució de la
crisis actual, continuar treballant en xarxa, i implicar
els treballadors/res en la recerca de solucions per
superar la situació actual.

Després de tres anys consecutius de pèrdues hem
aconseguit invertir la tendència i, com podreu veure,
s’ha tancat l’any amb resultat positiu!
Malgrat la situació econòmica, hem prioritzat els
nostres objectius i el sentit de la nostra existència: un
69,68% més de persones que han pogut fer procés
d’inserció; hem triplicat el número de persones
ateses pels nostres serveis d’orientació laboral; s’ha
mantingut el mateix volum de residus aprofitats;
s’han obert noves línies de treball; a la fi s’ha constituït
l’empresa d’inserció, i perseguim augmentar el
percentatge d’autofinançament (les subvencions
només són un 25%). Encara que no podem deixar
de mencionar la disminució de llocs de feina en el

A més, al 2011 hem tingut motiu per celebrar: el 25
aniversari de la Fundació. Una celebració austera
donades les circumstàncies però plena d’il·lusió per
tots els anys passats i pels que vindran.

Només ens queda agrair a totes les persones que
continuen confiant amb el nostre projecte que té
vocació transformadora i encoratjar-vos a continuar
la construcció d’un territori més sostenible i d’una
societat més justa i solidària.
Patronat de la Fundació Deixalles
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QUI SOM
La Fundació Deixalles és una entitat sense
ànim de lucre constituïda l’any 1986 per
iniciativa de la Delegació d’Acció Social del
Bisbat de Mallorca i de la Federació de la
Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM).
Actualment és propietat de l’Associació
Amics de Deixalles, formada per treballadores
i treballadors de la Fundació.
La Fundació assumeix els principis de
l’economia solidària i té com a objectiu
contribuir a construir una societat més justa
i sostenible afavorint la inserció sociolaboral
de persones en situació o en risc d’exclusió
de les Illes Balears, mitjançant activitats
relacionades, principalment, amb els residus i
la millora del medi ambient.

Principis de l’Economia Solidària
									Igualtat
									Llocs de feina
									Medi ambient
									Cooperació
									Sense caràcter lucratiu
									Compromís amb l’entorn
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Les persones són les protagonistes
A la integració sociolaboral:
				

390 persones participant en els processos d’inserció
14 persones al centre especial d’ocupació.

A les accions formatives:
234 persones han participat en les accions formatives específiques per 		
				col·lectius vulnerables.

A l’orientació laboral: 		

1.522 persones assessorades en els diferents projectes d’Orientació.

Al servei d’emprenedors:

323 persones ateses pel Servei d’Emprenedors.

Als centres escolars: 		
				

6.000 alumnes directament i 43.000 indirectament han participat en les
activitats de la Fundació Deixalles

A la feina de cada dia

Treballadors/res de la Fundació Deixalles

Total
245

Mitjana plantilla 2011
Homes
Dones
%
105
43
140

%
57
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25 anys de Fundació Deixalles
El 2011, la Fundació Deixalles va celebrar els seus 25
anys d’existència en la societat balear.
La festa de celebració interna, en què va participar el
personal laboral i totes les persones que conviuen en
el marc de les seves activitats i projectes, va consistir
en un dinar animat per actuacions del propi personal
de la Fundació. Una ballada popular, una mostra de
salsa, cançons infantils a càrrec el grup de dones
del projecte de costura d’Inca, cantants “a capella”
que únicament amb la seva veu van transitar des del
gospel a la rumba, acudits i monòlegs dignes d’un
club de comèdia...
El colofó de
 la jornada el va posar una actuació de
tango a càrrec de l’Estudi Tango Sentit que participa
en l’àrea d’Emprenedors del projecte d’Inclusió Social.

L’acte públic, que va tenir lloc a l’Auditori del Quarter
d’Intendència, va consistir en una taula rodona sobre
“Estratègies de les entitats d’Economia Solidària davant
la crisi”, una exposició d’articles i projectes de Deixalles, i
una degustació de productes de consum responsable.
L’investigador i expert en Emprenedoria Social i
president de Proempleo, Enrique del Río, i l’antic
director general de la Fundació Deixalles, Toni Pons,
van exposar la difícil situació en què es troben les
entitats solidàries i algunes estratègies de futur en
una taula rodona moderada per la presidenta de la
Fundació Deixalles, Xesca Martí.
Es compleixen 25 anys de la Fundació Deixalles i
el patronat de l’entitat vol agrair al seu personal, i a
la societat balear en general, el suport que rep en
l’esforç per oferir sortides laborals i ocupacionals a
sectors exclosos i en risc d’exclusió en un moment
molt delicat per a les entitats de treball social.
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Les nostres polítiques
Qualitat 		

Formació

La Fundació Deixalles disposa, des de l’any
2007, del Certificat de Gestió de Qualitat ISO
9001 per a l’aplicació del Programa d’inserció
sociolaboral a les delegacions de Palma,
Sóller, Felanitx i Llevant (Capdepera).

Per a la Fundació Deixalles, la formació dels nostres treballadors i treballadores
és un aspecte important com a eina de capacitació i reciclatge professional.

Aquesta implantació s’aplica a totes les
activitats del servei del Gabinet d’Orientació
Laboral i a les de suport dels processos
de capacitació sociolaboral adreçades a
persones en risc o en situació d’exclusió:
formació en gestió de residus, taller de
recollida selectiva, taller de deixalleria i
condicionament, taller de fusteria, taller de
recuperació de metalls, taller de jardineria
ecològica i serveis de jardineria, taller de
roba, taller de restauració de mobles, taller
d’electrodomèstics i taller de donació.
El 2011 s’ha dut a terme l’Auditoria de
Renovació i s’ha fet el primer seguiment
per la norma UNE-EN ISO 9001:2008, la
qual assenyala al seu informe l’alt grau de
maduresa del sistema i destaca com a un
dels punts forts de l’organització la inclusió
de polítiques de prevenció de riscs laborals i
d’igualtat de gènere.
Al llarg de l’any s’ha continuat treballant
per a mantenir viu i en constant evolució
el programa d’inserció i les activitats i els
tallers que el desenvolupen. També s’ha fet
un especial acompanyament a la Delegació
d’Eivissa de cara a la seva incorporació, el
2012, al sistema de gestió en qualitat.

Existeixen diferents tipus de formacions dins el nostre Pla de formació:
la formació interdisciplinària, la formació segons el lloc de feina (grupal
i individual) i la formació en prevenció de riscs laborals. Així mateix, també
preveuen la gestió dels permisos individuals de formació per a facilitar i
potenciar la formació reglada del personal de la nostra entitat.
Durant 2011 s’han desenvolupat 7 cursos de formació grupal específics: Curs
bàsic de prevenció de riscs laborals (50 hores), Competències en el món de
l’orientació i la inserció laboral, Màrqueting, Tècniques de venda i atenció a la
clientela, Formador/ra de formadors/res, Eines ofimàtiques nivell intermedi,
Curs de gestió de nòmines i seguretat social mitjançant A3NOM i un Curs de
gestió integral i treball intern per a coordinadors/res.
En aquest període, han participat 84 treballadors a les activitats formatives:
55,95% de dones, i 44,05% d’homes.
S’ha fet una Curs de formació d’auditors interns, en el que han participat 3
treballadors.
S’han realitzat 15 accions formatives d’interculturalitat per a tots/es treballadors/
res de la Fundació Deixalles, dintre del marc de Projecte d’Inclusió Social amb
l’objectiu d’afavorir processos participatius i d’inclusió social.
La Fundació Deixalles s’ha adherit a la campanya “Amb tu, amb català”,
promoguda per l’Obra Cultural Balear, amb els objectius de difondre la
campanya de voluntariat lingüístic entre les persones relacionades amb
l’entitat i promoure’n la participació; i afavorir la participació de les persones
nouvingudes en les activitats de l’entitat i facilitar-los l’ús de la llengua catalana
en totes les comunicacions que s’hi estableixin. També s’ha signat un conveni
de col·laboració amb l’associació cultural Paraula per promoure l’ús de la
llengua catalana com a eina de cohesió social entre persones de diversos
orígens.
Memòria 2011
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Prevenció de Riscs Laborals (PRL)
Es compta amb el següent equip humà
per a poder gestionar la prevenció a tots
els centres de feina:
• 1 tècnica responsable
• 1 administrativa
Per altra banda, es treballa sota la
modalitat de servei de prevenció
aliè (PREVIS, SLU) amb el qual tenim
concertades les següents especialitats
preventives:
• Seguretat a la feina
• Higiene industrial
• Ergonomia i psicosociologia 		
aplicada
• Vigilància de la salut
Durant aquest exercici s’han fet actuacions en
matèria preventiva per a aconseguir un nivell
adequat d’integració de la PRL en el sistema
general de gestió de l’entitat.
Fruit d’aquest compromís s’ha implementat la
formació dels treballadors i les treballadores de
la Fundació. A més de la formació en matèria de
prevenció prevista, i dins el Pla formatiu anual,
s’ha inclòs un mòdul de formació en gestió i
integració de la prevenció de riscs laborals per
als coordinadors i les coordinadores de l’entitat.
6
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També s’ha organitzat un curs de nivell bàsic de
50 hores per a treballadors/res i delegats/ades de
prevenció.
Cal destacar que, continuant amb la feina
realitzada en anys anteriors, s’ha desenvolupat
un procediment preventiu i d’actuació davant la
violència i les agressions a la feina, aplicable a tots
els centres de la Fundació.
A més de les esmentades actuacions, s’ha volgut
incrementar el grau de coordinació d’activitats
empresarials a les delegacions.

Àrea social
L’àrea social és un dels eixos transversals de la Fundació, i es constitueix en l’element vertebrador dels itineraris
d’inserció sociolaboral, possibilitant un espai de reflexió i de coordinació de les actuacions dirigides a persones
en situació o risc d’exclusió que es duen a terme a les delegacions i als projectes de SGR i Teula.
Els objectius principals són: ser un espai d’anàlisi permanent de l’objecte d’intervenció de l’àrea; vetllar per la
qualitat del treball social de la Fundació; potenciar línies de treball comunitari, per tal d’enfortir la presència de
la Fundació Deixalles a cada un dels territoris

Itineraris d’inserció sociolaboral
L’objectiu fonamental de la Fundació Deixalles
és la formació i la capacitació sociolaboral de
persones en situació d’exclusió perquè puguin
aconseguir llocs de feina dignes i es desenvolupin
integralment com a persones.
A través dels itineraris les persones reben el suport,
la formació i l’atenció psicosocial necessaris per
part d’un equip multiprofessional durant el temps
que dura el procés a la Fundació.
Persones que han seguit itineraris
Processos

Inclusió social

Total

PALMA

79

-

79

SÓLLER

22

-

22

FELANITX

125

14

139

LLEVANT

15

14

29

CALVIÀ

29

-

29

EIVISSA

17

-

17

INCA

61

14

75

348

42

390

TOTAL

Cal destacar, que encara que el treball
social de la Fundació s’emmarca dins un
mateix paraigua metodològic, s’intenta
donar resposta a les demandes dels
diferents territoris on donam cobertura
(serveis socials d’atenció primària i altres
serveis derivants), pel que hi ha diferències
en el nombre de persones ateses a cada
una de les delegacions, ja que el nombre
ve determinat per la temporalitat de
les accions que es pacta entre l’entitat
derivant, la Fundació i la persona, que és
protagonista del seu propi procés.
Memòria 2011
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Tallers Ocupacionals d’Inclusió Social
En el 2011 s’han realitzat tres tallers ocupacionals
de costura dirigits a dones en risc d’exclusió social,
prioritàriament d’origen immigrant.
• Taller “ART DEIXALLES, customització de roba de
segona mà”. Deixalles Felanitx.
Octubre a desembre 2011. Nombre d’hores: 262.
Nombre d’alumnes: 14.
• Taller “Customització, reciclatge i reutilització
de roba”. Deixalles Inca. Nombre d’hores: 348.
Nombre d’alumnes: 14.

• Taller “Reciclem passats, cosim futurs”. Deixalles
Llevant. Octubre a desembre de 2011. Nombre
d’hores: 251. Nombre d’alumnes: 13.
Aquests tallers s’han emmarcat dintre del projecte
d’Inclusió Social, finançat per la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, dirigit a persones
en risc d’exclusió social amb l’objectiu principal de
prevenir processos que condueixin a l’exclusió dels
col·lectius més vulnerables.

Accions formatives
Els cursos que ha realitzat la Fundació Deixalles
l’any 2011 pertanyen a la convocatòria del SOIB de
programes de formació per a col·lectius vulnerables,
amb els següents objectius:
• Formar els i les alumnes en els coneixements
i l’adquisició de les competències professionals

Cursos

Nre. cursos

requerides en el mercat de treball i adaptades a
les necessitats de les empreses
• Millorar el nivell d’ocupació dels/de les alumnes
• Facilitar la sortida de les situacions d’exclusió
o risc d’exclusió, i/o prevenir l’empitjorament
d’aquestes

Nre. cursos per delegació

Activitats auxiliars de
comerç

5

Calvià: 1
Palma: 1

Eivissa: 1
Sóller: 1

Felanitx: 1

Gestió de residus sòlids
urbans

11

Calvià: 1
Inca:
2
Sóller: 1

Eivissa: 2
Llevant: 1

Felanitx: 2
Palma: 2

Retocs i adaptacions
de peces tèxtils i pell

2

Llevant: 2

1

Palma: 1

Auxiliars de magatzem
TOTAL

8

21

54
118
20
14
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Nre. de
persones

220

S’ha de destacar la
realització de pràctiques
en
empresa
dintre
d’aquesta formació i que
possibilita a les persones
adquirir habilitats laborals
en relació a la formació
rebuda.

Tallers
L’activitat dels tallers
de la Fundació Deixalles
s’inicia amb la recollida i la
manipulació dels residus.
Per a aquesta activitat hi
ha establert un sistema
de recollida, classificació
i reparació dels materials
cedits per particulars o
empreses a cadascuna de les delegacions amb la
finalitat de fer-ne la possible reutilització.
Un cop els materials arriben a la Fundació Deixalles,
els monitors o les monitores i les persones usuàries
en procés d’inserció són els encarregats de
classificar-los i enviar-los als tallers respectius:
Taller de recollida selectiva
Es recullen els voluminosos reutilitzables o per a
reciclar: mobles, roba, paper, llaunes, etc.

Taller de reutilització i
customització de roba
La roba passa per un
minuciós
procés
de
selecció i classificació
per a donar-li el millor
aprofitament i la millor
destinació possibles.
L’activitat que s’hi du a
terme possibilita reduir la quantitat del rebuig de la
roba de la Fundació, el qual converteix en objectes
de disseny reutilitzats (roba confeccionada, bosses,
cortines...). Quant a l’aspecte formatiu, els participants
tenen la possibilitat d’adquirir coneixements bàsics i
habilitats socials a través de les sessions de costura,
que els ofereixen un espai on poden treballar de
forma creativa.

Taller de deixalleria
Es fa la primera selecció i classificació dels objectes
que arriben a la delegació.
Es desballesten els objectes irrecuperables per
a possibilitar-ne el reciclatge i, si no és possible,
s’envien a la destinació ambientalment més
correcta.

Taller de recuperació de metalls
Es reben tots els objectes de metall i es classifiquen
segons el tipus plom, coure, tub, coure de calderes,
alumini d’olles, alumini en general (perfils de portes,
cadires...) als espais condicionats.
Per altra banda, s’extreuen els elements de metall
incorporats a altres aparells o objectes; també s’extreu
el coure del cablatge dels electrodomèstics.
Una vegada que s’ha anat acumulant, es du al gestor
acreditat.

Taller de reutilització d’electrodomèstics
Els electrodomèstics es revisen, reparen, pinten i
netegen per a preparar-los per a ser reutilitzats. Els
electrodomèstics sense potencial de reutilització
es descontaminen i reciclen.

Taller de fusteria
Es tracta d’un taller que s’ha desenvolupat únicament
a la delegació d’Eivissa.
S’han elaborat mobles de jardí i altres complements
amb fusta de palet reciclat.
Memòria 2011
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Àrea de Salut Mental
En el 2011 s’ha continuant desenvolupant a la Delegació de Calvià activitats per persones amb problemes de
salut mental diagnosticades, i s’ha iniciat aquest línia de treball a la delegació d’Eivissa.
Centre Especial d’Ocupació (CEO)
És una iniciativa dirigida a millorar les oportunitats de
feina de les persones amb malaltia mental. Aquesta
concepció de feina protegida ens permet utilitzar
eines i recursos integradors, per a assegurar una
feina remunerada i així poder prestar serveis ajustats
a les característiques de les persones que hi estan
contractades.

Processos realitzats dintre del Centre Especial
d’ocupació
Delegació

Persones

Calvià

3

Eivissa

14

TOTAL

17

En el 2011, dintre del Centre Especial d’Ocupació “Frontera”, s’han realitzat les següents activiats:
• Selecció i tractament de residus a la Delegació de Calvià
• Neteja de platges i Cales de Terra de Mallorca de la Serra de Tramuntana, de l’illa d’Eivissa, i de l’illa de
Formentera, licitacions amb ABAQUA
Centre Social de Dia HAFRIA, Deixalles Calvià
En el Centre Social de Dia “HAFRIA” es realitza un
Programa de rehabilitació psicosocial a 20 persones
usuàries .
A través del Programa de rehabilitació psicosocial i
de les seves diverses actuacions, es desenvolupen
activitats que fomenten la millora de la qualitat
de vida de les persones amb malaltia mental, que
minimitzen els prejudicis i estereotips que existeixen
sobre aquestes i que afavoreixen la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
Aquest projecte és possible gràcies a un conveni
amb l’IMAS i el Consell de Mallorca i la FESSMM
10
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(Federació d’Entitats i Serveis de Salut Mental) , de la
qual forma part la Fundació Deixalles.

Altres Projectes Socials
A continuació detallam altres projectes que han permés
desenvolupar el treball social de la Fundació en el 2011.
• Itineraris per a dones i persones immigrants, cofinançats per
l’Ajuntament de Palma
• Conveni de Menors, en col·laboració amb la Direcció General
de Menors
• REINICI: itineraris per a persones amb greus dificultats
d’inserció, finançats per l’IMAS, per les mancomunitats de
Tramuntana i del Raiguer , i pels Ajuntaments de Felanitx i
Capdepera
• Conveni d’urgències socials a Sóller, Llevant, Eivissa, Palma,
Calvià , finançat per l’Obra Social de Sa Nostra
• Convenis d’Inserció i reciclatge i d’educació ambiental,
finançats pel Consell d’Eivissa
• Projecte d’inserció sociolaboral a Eivissa. Ajuntament d’Eivissa
• Projecte d’inserció sociolaboral a Eivissa. Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia (Eivissa)
• Acció formativa “Felanitx INCORPORA”, finançat per l’Ajuntament de Felanitx
• Conveni de col·laboració amb l’Associació Probens per l’ejecució del projecte de prestacions psicosocials,
educatives i laborals del municipi d’Inca a través d’un contracte de serveis realitzats per l’Ajuntament d’Inca
• Projecte “El Rincón de los palets” a Llevant. Finançant per Bancaja
• Itineraris integrats “Palma, Nodus 2010-2011”, Palma. Ministerio de Sanidad, Política Social y Igualdad
• Servei de repartiment d’aliments dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma
Memòria 2011
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Gabinet d’Orientació Laboral (GOL)
Programa d’Inserció Sociolaboral Guia

ens han ofert: Ibanat, Fundación Orizonia, Mallorca
So, Grupo Piñero, Nortempo, Eva Maria Mercadal
2000, Escola Infantil Parròquia Sant Pau, Graziella
Gadina Administración, Escola Infantil Ítaca
Nova, Externa Services, Escola Infantil S’Estel,
Bormar Sports, Palma Racket Club, Magatzems
Fuster Forteza, El Corte Inglés, C&A, Olivo Julve,
Hotel Bonsol, Nepinspla, Restaurant Son Colom,
Residència Bartomeu Quetglas

El Gabinet d’Orientació Laboral és un servei
d’acompanyament que dóna suport a la inserció de
col·lectius vulnerables i que forma part de la Xarxa
d’Orientació del SOIB.
Durant l’any 2011 volem destacar:
- Augment de l’atenció a persones usuàries; ens
hem situat en 1.316 persones ateses, la qual
cosa suposa un augment del 258%, quant a l’any
anterior, concretament:
600

593

Persones ateses 2011

Orientació per a col·lectius beneficiaris de renda
mínima, Eivissa

Persones ateses 2010

500
400
300

207

200

136
79 76

100
0

Palma

Felanitx

214

183

132

95
39

Llevant

Tramuntana

Pla

72

Nord

- Augment de l’àmbit d’actuació. Hem donat
cobertura a Mallorca, concretament a les zones de
Palma, Tramuntana, Llevant, Migjorn, a Pla i Nord, i
a tota l’illa d’Eivissa
- Una nova metodologia d’intervenció basada en
l’anàlisi i el treball de competències en la recerca
de feina, de manera grupal
- Contactes amb empreses. Agraïment per les
ofertes de feina i/o els espais de pràctiques que
12
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El Projecte PAE Renda Mínima al 2011 ha
tingut l’objectiu d’inserció laboral de les
persones en risc d’exclusió, preferentment
el col·lectiu de persones beneficiàries de
la renda mínima d’inserció. La iniciativa ha
estat fruit d’un conveni signat entre el SOIB
i el Consell d’Eivissa, i la Fundació Deixalles
(Eivissa).

Eivissa

El nombre de persones usuàries ateses
ha estat de 127 persones, de les quals un
13.38% foren persones beneficiàries de la RMI.
La demanda que més incidència ha tingut el
projecte ha estat la d’orientació laboral i recerca de
feina en un 86.5 %; i la demanda d’Orientació/ Acció
Formativa que ha suposat el 13,38% de les persones
ateses. S’han inserit un total de 33 persones.

Projecte REINCORPORA
Durant el 2011, gràcies a l’Obra Social de La Caixa, s’ha
duit a terme el Projecte de Reincorpora a Palma.
Aquest projecte ha possibilitat atendre a un total de
32 persones del col·lectiu de tercer grau, els quals han
accedit a formació en cuina o activitats auxiliars de
magatzem, a més de dur a terme el servei solidari.
El servei solidari ha permès que les persones usuàries
duguin a la pràctica els coneixements adquirits en la
formació i treballin competències com responsabilitat,
procés d’ajuda, empatia, assertivitat, comunicació,
relació causa-efecte, en serveis propis de la comunitat
tals com la residència de “Sant Miquel”, i la Fundació
Banc d’Aliments.
Intermediació sociolaboral
Projecte incorpora a Eivissa i Palma
El programa Incorpora és una iniciativa de l’Obra Social
de La Caixa per afavorir l’accés al mercat de treball de
persones en risc o en situació d’exclusió sociolaboral,
així com treballar la sensibilització en matèria de
responsabilitat social empresarial mitjançant les visites
realitzades per part de la tècnica d’intermediació
laboral. En relació a la feina amb empreses, és dóna
especial importància a obtenir llocs de feina, amb
la finalitat d’aconseguir compromisos estables i
possibilitar la signatura de convenis de col·laboració.
Durant 2011 s’han visitat 39 empreses de l’illa d’Eivissa
i 5 han signat un conveni de col·laboració, s’han atés a
47 persones i s’han aconseguit 54 contractes laborals.
A Palma, s’ha visitat a 6 empreses i 2 han signat conveni,
i aconseguit 4 contractes laborals.

Voldríem agrair la col·laboració de les empreses que
han fet oferta de feina o bé amb les quals hem signat
conveni de col·laboració: Urbanització Roca Llisa,
Associació de Joves Empresaris, Fusteria Can Beia,
Azuline Hotels, Centre comercial MAY, Apartaments
San Miguel Park, Fusteria Alsira, Tarecos, Grup La
Productora, SIFU Balears, Foto Studio Ritu, Exclusivas
Miró, Aspanadif, Cooperativa Agrícola Sant Antoni,
Mister Chippy, Manpower, Blanco, Deportes El Coral,
IBANAT, Ranstad
Projecte inclusió social a Mallorca
El projecte d’inclusió social es realitza amb col·laboració
amb Càritas, i finançat per la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració. El projecte està dirigit
a persones residents a Mallorca en risc d’exclusió social
amb l’objectiu principal de prevenir processos que
condueixin a l’exclusió dels col·lectius més vulnerables.
El projecte ofereix diferents recursos entre els quals
s’inclou el de Intermediació laboral, per a aconseguir
la inserció laboral dels nostres usuaris en empreses.
S’han visitat un total de 161 empreses de les zones de
Llevant, Felanitx i Inca.
Memòria 2011
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Servei d’assessorament a emprenedors
Aquest servei s’emmarca dintre del projecte
d’Inclusió Social, finançat per la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració. El projecte ofereix
diferents recursos entre els que està el Servei
d’emprenedors.
Les accions realitzades estan dirigides a persones
residents a Mallorca en risc d’exclusió social amb
l’objectiu principal de la prevenció
Les accions han estat:
- Assessorament a emprenedors per a la creació
d’empreses i el seguiment de les iniciatives
empresarials creades amb l’objectiu d’ajudar
a desenvolupar idees de negoci: detecció de
necessitats, desenvolupament del projecte i
finalment posada en marxa de l’empresa. S’han
atès al servei 323 persones, de les quals un 53 %
eren dones.
Tipus d’iniciatives empresarials iniciades:
Idea de negoci

Persones

Restauració (bars i cafeteries)

68

Serveis (construcció, electricitat, jardineria,)

24

Locutoris

5

Venda a fires i mercats

12

Sense idea definida/Soci passiu

3

Comerç i artesania

80

Serveis d’estètica (perruqueria i altres)

20

Importació/Exportació de productes

15

Altres

96

14
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- Creació d’una xarxa d’emprenedors, per fomentar

les relacions i col·laboracions entre ells, i detectar
necessitats comunes. Les accions realitzades han
estat:
• Publicitat a través del web www.deixalles.org /
emprenedors
• Participació a fires, jornades i esdeveniments
d’interès empresarial (fires de Son Ferriol,
Santa Eugènia, Sencelles, Trobada Estatal
contra la Pobresa i l’Exclusió Social, Trobada
de Persones en Situació de Vulnerabilitat)
• Organització de Tallers Educatius, per difondre
els seus projectes
• Participació en el projecte de microcrèdits
de l’ONG Treball Solidari amb un grup de set
dones emprenedores immigrants usuàries del
nostre servei

ÀREA AMBIENTAL
Residus, una eina de treball social
Per poder desenvolupar tot el treball social, la
Fundació Deixalles ofereix a la societat balear un
servei gratuït de recollida de residus voluminosos
que es poden tornar a utilitzar.
Aquest servei s’ajusta a la política europea de
gestió de residus: primer, reduir el volum de
residus generats; després, reutilitzar; finalment,
reciclar.
La primera opció sempre és reutilitzar; per tant
s’allarga la seva vida útil i, en cas que no puguin
ser reutilitzats, reben una gestió adequada.
A més es conta amb convenis de col·laboració
amb diferents ajuntaments per poder realitzar
la recollida de voluminosos (Sóller, Fornalutx i
Felanitx), i de paper i vidre a productors singulars
(Sóller, Felanitx, Santanyí). També hi ha un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament d’Inca per a la
reutilització de voluminosos del parc verd.
RESIDUS (Dades en kg)

En el 2011 s’ha treballat per donar un impuls a la
recollida de roba i s’han potenciat altres tipus de
recollides. S’han signat convenis de col·laboració de
recollida de roba amb els l’Ajuntament d’Esporles,
Santa Maria, Mancor, Sencelles, Alaró, Campanet
i Búger. A més s’han organitzat recollides puntuals
i de sensibilització a escoles, centres comercials i
empreses.

Palma

Sóller

Felanitx

Llevant

Calvià

Eivissa

Inca

Total

Vidre

0

161.304

165.570

0

0

0

0

326.874

Paper

134.308

163.230

200.401

0

6.758

0

0

504.697

0

14.545

406

0

0

0

0

14.951

Envasos
Roba

462.508

37.968

11.513

50.894

43.240

0

26.781

632.904

RAEE’s

52.953

150.887

88.129

884

14.567

29.686

16.807

353.912

Mobles

286.873

185.858

73.243

37.082

30.069

107.435

24.202

744.762

Matalassos

57.804

18.277

10.645

2.748

0

7.484

1.390

96.958

Altres
TOTALS

55.902

173.106

58.272

9.230

0

13.478

14.610

325.964

1.050.348

905.175

608.179

100.568

80.067

158.083

83.790

2.986.210
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15

43%
42%
15%

A l’hora de fer els percentatges de reutilització s’ha de tenir en compte que les delegacions de Sóller i Felanitx
tenen un conveni amb els seus ajuntaments per a recollir tots els voluminosos, tant els que es troben en bon
estat com els que no.
Aquest fet suposa que els percentatges de reutilització en aquestes delegacions siguin més baixos. Per tant, es
tractaran les dades d’aquestes dues delegacions per separat.
Destinació dels residus a les delegacions de
Palma, Inca, Calviá, Llevant i Eivissa

Destinació dels residus a les delegacions de Sóller i Felanitx
Reutilització

Reciclatge

Reutilització

Rebuig

Reciclatge

Rebuig

23%
43%
42%

7%
70%
15%

Per a fer aquests gràfics s’han emprat les dades de roba, mobles, electrodomèstics, matalassos i altres. No s’han
comptabilitzat les dades de vidre, envasos, paper i perillosos perquè no són susceptibles de ser reutilitzats.
Residus perillosos i especials (Kg)
Olis minerals (litres)

Destinació dels
les delegacions de
Olis residus
vegetals a(litre)
Palma, Inca, Calviá, Llevant i Eivissa
Reutilització

Envasos contaminants

Reciclatge

Fluorescents (unitats)

Rebuig

Piles i bateries
Extintors i aerosols
23%

7%
70%
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Palma

Sóller

Felanitx

-

80

-

-

1690

-

-

625

869

3

303

132

301

1000

1432

-

12

-

Altres projectes ambientals
Dintre de la política de fomentar la creació de llocs
de feina per a col·lectius vulnerables, la Fundació
Deixalles realitza serveis i projectes ambientals que
generen llocs de feina adients per aquests col·lectius.

Residus:
- Gestió de parcs verds: Andratx, Porto Colom.
- Gestió de la Deixalleria de Sóller.
- Condicionament i recuperació de l’hàbitat del
torrent des Matzoc, delegació de llevant, licitació
a través d’Espais de Natura.

Educació Ambiental a Mallorca
Mallorca Recicla
Programa d’educació ambiental per fomentar la
reducció, la reutilització i la recollida selectiva de
residus, com també el consum responsable als
centres educatius. Es du a terme mitjançant un
conveni entre el Departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca, TIRME i la Fundació Deixalles.
Mallorca Recicla consta de dos programes educatius:
- “L’Escola Recicla”, per a infantil i primària
- “Millorem el Centre”, per a secundària
S’aporta al professor formació, assessorament,
material didàctic, tallers i xerrades, amb la finalitat de

treballar amb els alumnes i impulsar en el conjunt del
centre mesures de reducció, reutilització i reciclatge.
136 centres han fet aquest programes educatius
- “L’Escola Recicla”: 76
- “Millorem el Centre”: 26
- “L’Escola Recicla” i “Millorem el Centre”: 24
43.000 alumnes s’han pogut beneficiar de la nostra
tasca de forma indirecta.
S’han fet 635 activitats, que han arribat a 5.168
destinataris directes.
A més dels programes educatius, s’han duit a terme
altres activitats:
- 4 de puntuals, amb un total de 37 participants
- Han visitat la Fundació 241 persones, en 10 visites
- X Trobada d’Ambientalització de Centres Educatius
- X Concurs d’Objectes Fets amb Material de Rebuig
En el 2011 hi ha hagut una retallada de pressupost
per desenvolupar el projecte durant el curs escolar
2010/2011, contant amb la meitat dels educadors/es

Memòria 2011
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Altres
Agents sensibilitzadors del canvi climàtic
Durant 2011, els agents formats en un curs previ
varen realitzar tasques de sensibilització envers
el canvi climàtic a Mallorca, Eivissa i Menorca
(amb col·laboració amb Caritas Menorca). La
sensibilització es va dur a terme a platges, parcs,
associacions, la via pública, i espais públics en
general. Aquesta campanya es va fer a través
del model d’empresa inserció abans esmentat. El
projecte ha estat finançat per per la Conselleria de
Medi Ambient, Direcció General de Canvi Climàtic.

Necessitats versus desitjos
Durant 2011 s’ha realitzat el taller Necessitat vs
desitjos dins l’oferta educativa de la Conselleria de
Medi Ambient per als centres educatius de les Illes.
El taller vol facilitar als participants eines pràctiques
sobre el consum responsable, establint una
correlació entre l’entorn i els hàbits.
Es varen realitzar 28 tallers durant el darrer trimestre
de 2011, amb la participació de 700 alumnes.

Educació ambiental a Eivissa
L’activitat principal d’educació ambiental a Eivissa és
un programa que s’ha desenvolupat en col·laboració
amb el Consell d’Eivissa des de 2005 i que ha finalitzat
el 31 de desembre de 2011.
Ha tingut com a objectiu abordar la sensibilització de
la població escolar i, puntualment, de la població en
general d’Eivissa, sobre la problemàtica de l’energia i
els residus als àmbits local, regional i global.

Els destinataris principals del programa han estat
els centres educatius de primària i secundària i
la població en general. Els tallers i les activitats
realitzats entre gener i juny de 2011 són:
Taller

Nre. tallers

Nre. Alumnes

Taller de l’energia i els residus

4

18

Aula Mòbil

18

326

Visita estació Transferència

30

701

Visita Deixalles

8

223

Dóna vida als envasos

23

490

Conte d’en Pepet

28

611

Consum responsable

3

72

Situació residus

3

54

En el 2011, s’han inciat un tallers nous amb
col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears, el Taller de l’Energia
i els Residus, el Consum Responsable i la Situació
dels Residus a Eivissa i Formentera.
18
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Campanyes ambientals
Els reis del vidre i No les llancis
La Fundació Deixalles col·labora amb les campanyes
“els reis de vidre” i “no les llancis” orgnitzades per la
Fundació PIMEM, realitzant la recollida de botelles

de vidre i de llaunes. Aquestes campanyes uneixen
la recollida selectiva i l’ajuda a entitats socials
mallorquines que treballen per a la reinserció de
col·lectius en risc d’exclusió social.

Waste Watchers
La Fundació Deixalles va participar dins la campanya Waste Watchers 2011,
una iniciativa a nivell europeu que promou la reutilització.
Aquesta campanya forma part de la Setmana Europea de Reducció de
Residus.
Durant aquesta setmana, des de les naus de Deixalles es varen pesar tots els
objectes que la gent adquiria en forma de donació; d’aquesta forma s’obtenen
dades dels residus que entre tots hem aconseguit reutilitzar; alhora, es va fer
un seguiment de la quantitat de clients que adquirien objectes de segona mà.
Campanya Waste watchers 2011:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres/
Dissabte

Total

Pesos

549,9

1767,5

2137,7

1855,4

2742,32

9.052,82

Clients

196

519

455

423

703

2296

Joguines amb molta vida
La Fundació Deixalles ha participat dins la campanya estatal Joguines amb
molta vida organitzada des d’AERESS, amb la col·laboració de l’Obra Social de
Caja Madrid i la Fundació Ecotic. L’objectiu de la campanya era sensibilitzar
sobre els processos de reutilització, reparació i reciclatge de juguetes fora d’ús i
promocionar-los.
Es varen realitzar les següents activitats:
– Taller de selecció de joguines
– Taller de creació de joguines a partir de residus
– Mercat d’intercanvi de joguines
– Exposició de joguines antigues d’AERESS
– Degustació de comerç just
Memòria 2011
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Plataforma de Reducció de Residus
La Fundació Deixalles, juntament amb el GOB, Gen-GOB
Eivissa, Amics de la Terra, Greenpeace i ALCAIB, ens hem
constituït en plataforma per a treballar la problemàtica
dels residus a Mallorca i fomentar les bones pràctiques
ambientals basades en la filosofia de les 3 R: reduir,
reciclar i reutilitzar.
Durant 2011, s’han duit a terme diferents activitats, entre
les quals es pot destacar l’organització del Retorna Tour
per a explicar a la població el funcionament d’un sistema
de dipòsit devolució i retorn, i el segon concurs de
contrapublicitat.
Campanyes puntuals de recollida de roba als centres
educatius
A finals del 2011 s’ha iniciat una campanya de recollida de roba als centres educatius, en la qual han participat
23 centres educatius.
Campanya Línia D
Línia D ha funcionat com un projecte
col·laboratiu al que s’han convidat a
diferents dissenyadors/es i col·lectius per tal
d’iniciar un camí cap a la inclusió del disseny
als productes de la Fundació Deixalles.
Els dissenyadors i dissenyadores treballen
amb els materials que Deixalles rebutja,
creant nous objectes o donant-los nous
usos. De manera quasi natural, el disseny
ha encaixat perfectament a l’engranatge i
han aportat un valor afegit a la oferta de la
Fundació Deixalles.

20
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Iniciatives econòmiques d’inserció
Serveis de Gestió de Residus (SGR)
La Fundació Deixalles, mitjançant els Serveis de
Gestió de Residus (SGR), desenvolupa tasques
de selecció i tractament d’aquests. Aquesta
labor s’inicia el gener de 2002 amb la signatura
d’un conveni de col·laboració entre el Consell de
Mallorca, Tirme, SA i Fundació Deixalles per a dur
a terme actuacions conjuntes en matèria de gestió
de residus sòlids urbans. Son Tirme i Mac Insular, les
empreses titulars de la gestió de residus, en virtut
de concessió administrativa per part del Consell de
Mallorca, subcontracten els serveis a la Fundació
Deixalles per a aquestes activitats.
Els SGR inclouen 4 projectes repartits en 9 centres
de treball dispersos per l’illa de Mallorca: PT1 (1) , PT2
(1), CTPs (6) i Àrea Can Canut (1).
L’any 2011 ha estat marcat per una constant reducció
de llocs de feina a les plantes de selecció de residus
de construcció i demolició i voluminosos (PT1 i PT2).
Aquesta reducció, iniciada ja el 2010 i provocada

fonamentalment per l’efecte de la crisi al món de la
construcció, ha significat, a més la pèrdua d’un dels
nostres projectes, les CTPs. Com a dada positiva,
l’increment estacional a les entrades de material a
la planta de selecció d’envasos (Àrea de Can Canut)
ha implicat la creació d’un torn d’horabaixa eventual
durant 6 mesos amb 15 nous llocs de feina.
Un altre servei que s’ha vist afectat per la crisi ha
estat la borsa de feina, que durant el 2011 ha patit
períodes d’inactivitat.
La mitjana anual del personal dels SGR ha estat de
108, que representa el 44% de la plantilla total de la
Fundació Deixalles, de la qual aproximadament el
17% era de dones.
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Cal esmentar la diversitat cultural
de la nostra plantilla, amb la
presència de 18 nacionalitats
diferents.
Enguany,
de
les
150 persones que han estat
contractades pels SGR, el 49%
eren immigrants. Un any més
hem donat continuïtat al treball
d’interculturalitat amb la V
Jornada Esportiva dels SGR, que
va comptar amb la participació de
51 persones.
La
formació
impartida
als
diferents centres de treball de
l’SGR és un aspecte a destacar. El
2011 s’hi incorporen temàtiques
específiques de l’àmbit social
(habilitats socials, resolució de
conflictes, feina en equip, mesures
i recursos socials, etc.) que s’afegeixen a les formacions fixes de prevenció de riscs laborals, àrea ambiental i
interculturalitat.
Pel que fa a la vessant social, s’ha treballat per a potenciar, reforçar i consolidar l’Àrea Social dels SGR. Al treball
social individual s’ha incorporat la vessant preventiva, centrada en l’articulació amb els agents derivants per a
adequar els perfils i treballar amb un pla d’actuació des de la incorporació del personal a la plantilla, unificant
criteris d’actuació que afavoreixin la tasca que es desenvolupa a les plantes.
L’Àrea Social ha intervingut amb un total de 169 mesures socials relatives a problemàtiques de salut física i
mental, addiccions, motius familiars, habitatge, ajudes puntuals i/o d’emergència social, etc.
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Teula
Aquest projecte pretén la integració laboral de
persones, la majoria dones, que per les seves
circumstàncies socials tenen una gran dificultat
per a accedir al mercat laboral.
Proporciona a les seves treballadores un procés
d’acompanyament
perquè
desenvolupin
competències, la formació i l’adquisició de les
habilitats necessàries per a la seva posterior
incorporació al mercat laboral ordinari.
S’han desenvolupat activitats de Teula a Palma
(clients privats i públics), Felanitx (servei per
l’ajuntament), Capdepera (servei per l’ajuntament)
i a Eivissa (servei de banys públics).
A finals d’any s’han perdut els serveis de Felanitx
i Eivissa.
• Els serveis que es realitzen dins aquest
projecte són:
• Neteges a fons de domicilis de persones amb
síndrome de Diògenes
• Neteges de vaixells (disponibilitat immediata)
• Neteges d’agroturismes (preparació i neteges
de les habitacions)
• Neteges de comunitats
• Neteja de posada a punt de cases de segones
residències
• Neteja d’edificis públics
• Neteja d’oficines i establiments privats

• Neteja de zones obertes comunes
• Neteges de final d’obra
Al projecte de teula hi treballen 25 operàries
de neteja, la majoria procedents de col·lectius
vulnerables.
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Empresa d’inserció
El 2009 la Fundació Deixalles adquireix la
classificació d’empresa d’inserció, acollint-se a la
disposició transitòria segona d’aquesta llei estatal,
que permetia a les fundacions un procés de transició
per a, en acabar, convertir-se en empresa d’inserció
o constituir-ne una.
El maig de 2011 la Fundació Deixalles constitueix
l’empresa d’inserció Deixalles, Serveis Ambientals,
EI, SL. Les activitats que ha duit a terme el 2011 han
estat:
• Neteja i manteniment (relacionades amb el
projecte Teula)
• Activitats de selecció de residus a la Delegació de
Deixalles de Felanitx
• Gestió del Parc Verd i de l’àrea d’aportació de
Santa Maria
• Projecte d’agents sensibilitzadors sobre el canvi
climàtic a Mallorca i Eivissa, finançant per la
Conselleria de Medi Ambient, Direcció General de
Canvi Climàtic.
• Projecte rehabilitació d’hàbitats degradats per
flora al·lòctona al Parc Natural de Ses Salines,
Eivissa, licitació amb Espais de Natura Balear.
Fundació
Deixalle

Empresa
d’inserció

Contractes d’inserció

16

11

27

Treballadors d’estructura

3

3*

3

(fins el
24/05/11)

(a partir del
24/05/11)

Total el
2011

*Els treballadors d’estructura de l’empresa d’inserció
són treballadors de l’entitat promotora, la Fundació
Deixalles.
24

Memòria 2011

Informació relativa a l’itinerari desenvolupat i als
resultats obtinguts
Nre. de
treballadors

Resultat

4

Continuen el seu itinerari a la Fundació Deixalles

9

Contracte de treball ordinari

10

recerca de feina

6

Baixa per altres causes

La intenció de la Fundació Deixalles és continuar
desenvolupant activitats i processos d’inserció
sociolaboral dins el marc de l’empresa d’inserció
Deixalles Ambiental EI, SL, a tota Mallorca.

Obertura tenda de segona mà a
Manacor
Per
tal
d’obtenir
més
recursos
per
desenvolupar el treball
social de la Fundació
Deixalles, en el 2011
s’ha apostat per una
línia
d’obertura
de
tendes de segona mà
per comercialitzar els
productes
de
més
qualitat. En el desembre
es va obrir una tenda a
Manacor i la planificació
és obrir altra tenda a
Palma en 2012.

Cooperació
La tasca de cooperació és un dels eixos de la nostra
organització, emmarcada en el principi de cooperació de
la Carta de l’economia solidària: afavorir la cooperació dins
i fora de l’organització per a contribuir a la transformació
social.
Les organitzacions EFIP i PROCOMES són els nostres
afins a Veneçuela i el Salvador, respectivament. Fa més
de deu anys que treballam plegats i hem fet un camí
comú compartint experiències des d’un posicionament
d’igualtat; som un referent, uns per als altres.

La Fundació Deixalles ha contribuït a fer possible els
següents projectes:
• Construcció d’alternatives viables per al maneig dels
rebuigs sòlids a la microregió Mélidas Anaya Montes,
àrea metropolitana de San Salvador, el Salvador,
finançat pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
• Taller de reutilització de roba i producció de bosses
de roba a la Comunitat La Polar, San Francisco,
Veneçuela, finançat per l’Agència de Cooperació de
les Illes Balears.

Comerç just i consum responsable
La Fundació Deixalles continua amb el seu compromís de
difondre i recolzar el comerç just i el consum responsable , pel
que té punts de venda en cada una de les naus de la Fundació
i a la tenda de Manacor, i en tots els actes públics es promou el
consum de productes de comerç just.

Botiga Solidària a Eivissa
Durant l’any 2011 i des de l’obertura de la Botiga Solidària, l’any
2003, quan la Fundació Deixalles va posar el primer peu a
Eivissa, tot un grup de voluntaris i voluntàries, a més de les
treballadores i els treballadors, ha fet possible tota la feina feta
per a difondre el consum responsable i lluitar per un món més
just.
La Botiga Solidària es va haver de tancar a finals de 2011 per
raons econòmiques.
S’ha de recordar que durant tots aquests anys hem fet una
labor de comercialització de productes de comerç just, però
sobre tot volem destacar la nostra feina de sensibilització de la
ciutadania i, als darrers anys, de les administracions públiques,
treballant especialment amb el projecte de Compra Pública
Ètica, finançat per l’Agència de Cooperació, de forma
coordinada amb altres entitats de les Illes Balears dedicades
també al comerç just.

El tancament de la botiga de comerç just a Eivissa, no suposa
la finalització de la línia de comerç juts a la illa d’Eivissa. El
compromís amb el comerç just continuarà desenvolupant-se
directament des de la delegació d’eivissa.

Projecte Consum Responsable a
Mallorca
La Fundació Deixalles potencia el consum responsable i el
comerç just, amb un projecte específic, finançat per l’Agència
de Cooperaició, i que actualment emmarca moltes de les
accions executades a les diferents delegacions a Mallorca.
Sensibilitza sobre el paper que tenen els ciutadans en els diferents processos que suposa el consum i proposa alternatives
més respectuoses amb les persones i el planeta.
Activitats
• Tallers de consum responsable i degustacions de
productes de Comerç Just
• Fires i mercats locals
• Carta de consum responsable
• Campanyes
• Diverses activitats de sensibilització
Memòria 2011
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Cooperam en xarxa
Som socis de les següents xarxes:

REAS (XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA)
AERESS (ASSOCIACIÓ DE RECUPERADORS I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA)
PLATAFORMA DE REDUCCIÓ DE RESIDUS
COMITÈ ESPECIALIZAT INSULAR D’AGENDA LOCAL 21
ETICENTRE
CONSORCI DE PROJECTE PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL AMB CÀRITAS
GRUP PROMOTOR FIARE
TAULA COMERÇ JUST
COMITÈ ÈTIC DE CAIXA COLONYA
FESSMM (FEDERACIÓ D’ENTITATS I SERVEIS DE SALUT MENTAL DE MALLORCA )
FORUM D’ENTITATS SOCIALS DE MALLORCA
ICTIB (Impuls per la Custòdia del Territori de les Illes Balears)

A nivell local es col·labora puntualment amb diferents entitats properes i es participa en les Agendes 21 locals
del municipi on hi ha delegacions.
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Ingressos/Despeses
Empresa: Fundació Deixalles
Període: de gener a desembre
Data: 28/02/2012
Comptes de pèrdues i guanys

Ingressos per les activitats

2011

6.926.416,20

Vendes de materials recuperats i Comerç Just

185.982,68

Convenis de col·laboració i prestacions de servei

3.697.815,67

Donacions i altres ingressos per activitats

1.271.941,98

Altres activitats

1.770.675,87

Despeses totals

6.832.585,23

Ajudes concedides i altres despeses

371.638,87

Aprovisionaments

106.873,52

Despeses de personal

5.549.538,24

Altres despeses d’explotació

733.901,04

Amortizació de l’immobilitzat

134.073,66

Altres donacions

-46.525,32

Altres resultats

-16.914,78

Despeses totals

93.830,97

RESULTAT FINANCER

-64.148,70

RESULTAT DE L’EXERCICI

29.682,27

Memòria 2011
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Agraïments
• Als centenars de persones, a les entitats i a les
empreses que han donat els seus objectes per a
la reutilització i el reciclatge, i que ens permeten
continuar amb els nostres objectius d’inserció
laboral.
• Al Consell Assessor: Càritas, PIMEM, i al Govern
de les Illes Balears.
• A les conselleries de Turisme i Treball (SOIB, DG
Salud Laboral, DG Treball DG Responsabilitat
Social Corporativa), d’Afers Socials, de Promoció
i Immigració (DG Planificació i Formació, DG
Cooperació, Agència de Cooperació)i de Medi
Ambient (DG Canvi Climàtic i Educació Ambiental,
Institut Balear de la Natura, Agència Balear de
l’Aigua, Espais de Natura Balear)
• Al Consell Insular de Mallorca, als departaments
de Medi Ambient, Benestar Social, Cooperació
Local i a l’IMAS.
• Al Consell d’Eivissa, als departaments de Mobilitat
i Activitats i de Política Social i Sanitària.
• Als ajuntaments de Palma, Felanitx, Sóller, Andratx,
Capdepera, Esporles Santanyí, Fornalutx, Santa
Maria, Mancor, Sencelles, Alarò, Campanet,
Búger,
Inca Mancomunitat de Tramuntana,
Mancomunitat del Raiguer, Ajuntaments d’Eivissa,
de Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu.
• A l’Agència de Cooperació de les Illes Balears.

28

Memòria 2011

• A Colonya Caixa Pollença, al Projecte de banca
ètica FIARE, al Banc de València.
• A la Fundació La Caixa, a l’Obra Social de Sa
Nostra, a l’Obra Social de Bancaja.
• A totes les empreses que han confiant amb
nosaltres per desenvolupar serveis i feines que
ens han permés generar llocs de feina per a
persones procedents de col·lectius vulnerables, i
en especial a Macinsular i Tirme.
• A les parròquies de les Illes Balears i als grups
d’Acció Social de Càritas.
• A tots/es els/les voluntari/es que cada dia aporten
el seu granet d’arena que ens permet continuar
amb els nostres objectius d’inserció sociolaboral.

Deixalles Palma
Carrer del Cedre 9
Tel. 971 472 211
deixallespalma@deixalles.org

Serveis Centrals
Carrer de Son Gibert 8A
Tel. 971 479 211 / RRHH 971 472 565
fundaciodeixalles@deixalles.org

Serveis de Gestió de Residus
Carrer del Músic Baltasar Samper 6
Tel. 971 706 803
coordinacioenvasos@deixalles.org

Teula
Carrer de Son Gibert 8A
Tel. 971 214 260
teula@deixalles.org

Deixalles Sóller
Carrer del Desviament 48
Tel. 971 632 555
deixallessoller@deixalles.org

Deixalles Felanitx
Carrer d’Antoni Maura 30
Tel. 971 582 710
deixallesfelanitx@deixalles.org

Deixalles Llevant
Carrer dels Fusters 12-13
Pol. Capdepera
Tel. 971 829 590
deixallesllevant@deixalles.org

Deixalles Calvià
Carrer d’Alacant 9
Pol. Son Bugadelles
Tel. 971 698 422
deixallescalvia@deixalles.org

Deixalles Inca
Carrer dels Teixidors, 10
Pol. Can Matzarí
Tel. 971 500 877
deixallesinca@deixalles.org

Deixalles Eivissa
Pou de Na Maciana, 27
Pol. Cor de Jesús
Sant Rafel, Eivissa
Tel. 971 191 118
deixalleseivissa@deixalles.org

Botiga Palma
Carrer de Blanquerna, 5
Palma
Tel. 971 756 436
botigapalma@deixalles.org

Botiga Manacor
Carrer de Francesc Gomila, 4
Manacor
Tel. 971 846 498
botigamanacor@deixalles.org

