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A. PERSONES BENEFICIÀRIES DEL NOSTRE PROJECTE SOCIAL 
 

S’han de diferenciar tres col·lectius de beneficiaris:  

 
 

 

EN
TI

TA
TS

Les entitats, associacions,
fundacions, centres, residències,
etc., formades per persones amb
discapacitat, familiars o/i
professionals del Baix Llobregat. La
tasca principal del CordiBaix és
donar resposta a les necessitats del
teixit social i cívic del col·lectiu de la
discapacitat al Baix Llobregat.

P
ER

SO
N

ES

Les persones amb discapacitat del Baix
Llobregat, així com els seus familiars. Les
darreres dades publicades per l’IDESCAT
que corresponen a l’any 2018 ens indiquen
que viuen 64.387 persones afectades
d’alguna discapacitat a la comarca.
Tenim en compte també als familiars
d’aquestes persones, representa un
col·lectiu potencial de beneficiaris dels
projectes del CordiBaix entorn a les
170.000 persones.

P
O

B
LA

C
IÓ

Població genèrica que s’adreci per
informació, assessorament, etc., així
com per sensibilització vers al
col·lectiu de discapacitat. Ens
adrecem a tots els ciutadans del Baix
Llobregat
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1.189

Viladecans
Vallirana

Torrelles de Llobregat
Santa Coloma de Cervelló

Sant Vicenç dels Horts
Sant Just Desvern

Sant Joan Despí
Sant Feliu de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires

Sant Climent de Llobregat
Sant Boi de Llobregat

Sant Andreu de la Barca
Prat de Llobregat, el

Papiol, el
Palma de Cervelló, la

Pallejà
Olesa de Montserrat

Molins de Rei
Martorell

Gavà
Esplugues de Llobregat

Esparreguera
Cornellà de Llobregat
Corbera de Llobregat

Collbató
Cervelló

Castellví de Rosanes
Castelldefels

Begues
Abrera

PERSONES AMB DISCAPACITAT AL BAIX LLOBREGAT 
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B. ORGANIGRAMA DE CORDIBAIX 

 
 

 
 

     

 

JUNTA DIRECTIVA

President

Equip Tècnic

ÀREES D’ACTUACIÓ

ÀREA  D’ASSESSORAMENT ÀREA  LABORAL ÀREA DE GESTIÓ

Comptem amb un equip tècnico-professional especialitzat en cadascuna de les àrees. D’aquesta manera
cada àrea compta amb els professionals experts que s’encarreguen de desenvolupar les funcions pròpies
dels projectes de la seva àrea i amb el suport dels experts d’altres àrees transversals com per exemple
l’àrea administrativa.

CordiBaix es caracteritza per promoure un model de cultura corporativa participatiu, en el que l’equip
humà de treball pren protagonisme per la seva capacitat de construcció col·lectiva. Es fomenta la implicació
de les persones en la institució, per a que contribueixin al seu desenvolupament des de la seva participació
en els processos fonamentals de debat i presa de decisions, a través dels òrgans de participació
institucional.
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ÀREA D’ ASSESSORAMENT    

SIADIF   SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LA DIVERSITAT FUNCIONAL  

•El SIADIF és un servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció i assessorament técnico-professional des d’una perspectiva integral en
temes relacionats amb la discapacitat o el trastorn mental, a les demandes que realitzen les persones, els seus familiars o els
professionals que treballen amb ells. Tenir discapacitat genera tot un seguit de situacions addicionals a les que les persones i els seus
familiars s’han d’afrontar el llarg de la seva trajectòria vital, i que mereixen una atenció especial per a que no esdevinguin un obstacle
per al ple desenvolupament i la participació en tots els aspectes de la vida en igualtat de condicions.

•Les dades de l’IDESCAT de l’any 2018, assenyalen que al Baix Llobregat viuen 64.387 persones amb reconeixement legal de persona
amb discapacitat, aquestes persones són els beneficiaris directes del SIADIF de CordiBaix. La finalitat del Servei és atendre les
necessitats i demandes d’aquestes persones, facilitant els suports necessaris per a mantenir i/o millorar la seva qualitat de vida i
garantir el benestar de tots els membres de la família. Tot això atorgant-los un paper principal i actiu com a participants en aquest
acompanyament. Es tracta d’ajudar a l’acompliment de la finalitat dels Serveis Socials (article 3 llei 12/2007 de Serveis Socials)
d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. CordiBaix com a entitat
d’iniciativa social contribueix a desenvolupar el sistema de serveis socials de Catalunya. La Federació es coordina amb el sistema
públic de serveis socials per l’acompliment de les activitats de serveis socials per tal de garantir l’accés als recursos i afavorir
l’autonomia i el benestar de les persones.

•La construcció d'una societat de progrés ve determinada també pel nivell de cohesió social, la qual es basa en la igualtat
d'oportunitats i en la promoció social i individual. Els serveis socials són un instrument per a afavorir l'autonomia de les persones, per
a millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions d'injustícia social i per a afavorir la inclusió social.CordiBaix s’adreça a
aquelles persones que són especialment les destinatàries dels Serveis socials, a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d'actituds i capacitats de les
persones com a principals protagonistes de la seva vida. Les persones amb discapacitat o amb trastorn mental, els seus familiars i els
professionals han de tenir garantida una atenció especialitzada en un recurs de referència al territori, han de poder ser atesos i tenir
una resposta a la seva consulta amb agilitat sense haver de fer un recorregut per diverses institucions o entitats.

•El SIADIF és un recurs de proximitat, que garanteix que cap persona quedi exclosa de l’accés a la informació sobre serveis, prestacions
i ajuts econòmics, i tràmits o possibles vies per a solucionar o cobrir les seves necessitats. I que a través d’una atenció personalitzada
rebi l’orientació necessària per activar els propis recursos i actuar en la recerca d’una millora de la seva situació.
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Les demandes d’informació que arriben al servei d’informació i assessorament provenen de: 

 

            
 

 

 

Persones amb discapacitat i/o trastorn mental o els seus 
familiars

Associacions i entitats de persones amb discapacitat 
del Baix Llobregat. 

Institucions i Entitats d’altres àmbits que demanen 
informació específica. 

Administracions de la comarca amb les que coordinem 
les nostres actuacions. 

CordiBaix com a entitat
d’iniciativa social, a través del
SIADIF col·labora en la prestació
de serveis socials bàsics de la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública complementant les
funcions de:

Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitaria en llur àmbit territorial

Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació als drets i els recursos
socials i a les actuacions socials a que poden tenir accés.

Valorar i fer el diagnòstic social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a
petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.

Suport al Programa Individual d’atenció establert.

Orientar l’accés als serveis especialitzats

Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa

Coordinar-se amb serveis socials especialitzats i entitats del món associatiu.
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 Des de CordiBaix s’ofereix a les Entitats i Associacions, i als seus membres de manera particular un servei 

d’assessorament i suport legal i jurídic a càrrec de personal especialitzat. Aquest servei permet atendre les 

demandes dels membres de les Associacions de la comarca i/o a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

o familiars de manera particular. 

 CordiBaix disposa d’un conveni de col·laboració amb el Bufet GUERRERO &ASSOCIATS (BG&A)  que compren 

accions de comunicació i assessorament a la Federació així com l’atenció i oferta dels seus serveis jurídics, pericials 

i de consultoria de BG&A tant a les entitats associades a la federació com als particulars, persones amb 

discapacitat i/o familiars. 

 El Servei de suport legal i jurídic que presta CordiBaix és un servei plenament consolidat al territori, ja que ha estat 

una demanda recurrent per part de les associacions del Baix Llobregat i les famílies que en formen part. S’ha 

convertit en un referent pròxim i immediat per a les persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats 

que presten atenció a aquest col·lectiu al Baix Llobregat. 

 Com que les situacions de cada família són diverses, tant els professionals de CordiBaix com els professionals 

juristes assessoren de les opcions possibles, i són les famílies que decideixen com procedir amb l’acompanyament 

dels professionals del SIADIF per afrontar amb garanties la millor solució legal per a una major protecció de la 

persona amb discapacitat i la família. 
 

 
 

SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT LEGAL I JURÍDIC

25%

20%

35%

9%

11%

Assessorament Individual i
Familiar

Assessorament Entitats

Assessorament Laboral

Patrimoni Protegit

Incapacitació i Tutela

Tipologia Demandes Servei Juridic
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SUPORT A ENTITATS:

•CordiBaix ofereix a les entitats un suport continu es tracta d’estar permanentment actualitzat pel que fa a les noticies o novetats que puguin ser
d’interès per a les entitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. CordiBaix manté contacte permanent amb les seves entitats
federades per tal de recollir de primera ma les seves necessitats i els seus neguits de la gestió diària.

•El suport a les entitats és divers ja que respon a les necessitats de cada entitat, en certes ocasions es tracta d’un suport i assessorament puntual i
concret en un tema específic relacionat amb el seu funcionament o la tramitació d’alguna subvenció. I en certes ocasions les entitats necessiten d’un
acompanyament més acurat en processos interns o en sol·licituds de subvencions o tràmits legals que requereixen d’una informació i
assessorament més complex.

•Aquest assessorament acostuma a ser d’àmbits diversos, així oferim assessorament tècnic i de gestió, però també assessorament comptable i
administratiu. Les demandes d’assessorament que es reben són a nivell de gestió organitzativa i administrativa, moltes demandes d’assessorament
sobre aspectes de gestió econòmica de les associacions i captació de fons, i també demandes sobre accions i activitats a desenvolupar per als seus
associats, normatives que les regeixen, lleis que s’han de complir com a entitats sense afany de lucre, etc.

Suport a Entitats CordiBaix

Subvencions Lleis i Normatives Serveis i Recursos Tràmits Aspectes Legals Gestió  Entitats Reivindicació Drets
Activitats  i 
Projectes
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Consultes realitzades a l’Àrea d’Assessorament de CordiBaix 

    
 Nombre total de demandes del servei:  515 demandes 

 Nombre d’accions de difusió del servei:   45 accions de difusió 

 Nombre d’assessoraments efectuats:   515 accions d’assessorament 

 Nombre d’accions informatives efectuades:   430 accions  a entitats o persones 

 Nombre de necessitats a les que s’ha donat resposta:   515 

 Nombre de derivacions amb serveis del territori:   210 

 Nombre de coordinacions i seguiments amb serveis del territori:   120 

 Nombre de reunions o contactes efectuats amb Serveis Socials:   93 

 Nombre de contactes efectuats amb els serveis de salut mental:   27 

 Nombre d’informacions d’interès efectuades a través de mitjans online:  765 accions informatives  

 Nombre de reunions a Comissions amb altres institucions del territori:  65 reunions 
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Els objectius fonamentals del SIL són:

 

ÀREA LABORAL 

SERVEI INSERCIÓ LABORAL - SIL
•El SIL de CordiBaix es crea amb la finalitat d'oferir suport per a inserir laboralment a les persones amb discapacitat i/o

trastorn mental, com a eina fonamental per a la seva autonomia.Oferim a les persones que estan en recerca de feina
l'assessorament, l’orientació, la formació, la capacitació i el suport per a la incorporació en el món laboral.

•Realitzem tasques de sensibilització en el sector empresarial, respecte a les capacitats d'aquest col·lectiu. Donem informació
sobre la legislació vigent, les mesures alternatives, els avantatges i els incentius per a les empreses, i el tipus de contractació.

•El SIL de CordiBaix és un servei d’intermediació laboral de referència a la comarca del Baix Llobregat tant per a les empreses
com per a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

•Aquest servei destaca perquè dona resposta integral a qualsevol persona indiferentment del seu tipus de discapacitat
(intel·lectual, física, sensorial, trastorn mental i/o pluridiscapacitat).

•Els requisits per a formar part del SIL són per una banda, tenir reconegut un mínim de 33% de discapacitat segons el
certificat de la Generalitat de Catalunya i/o una incapacitat permanent total. I per altra banda, estar inscrit a qualsevol
oficina de treball del SOC.

•L’objectiu de CordiBaix es mantenir el servei d'inserció laboral com a referent tant per les empreses que demanden
treballadors amb el certificat de discapacitat com per a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental que volen
incorporar-se al mercat laboral. Així mateix CordiBaix també ha considerat molt important fer difusió del servei a òrgans
públics i altres serveis que estan en contacte o poden atendre a persones amb discapacitat i/o trastorn mental perquè ens
considerin com a servei especialitzat on derivar els usuaris/es. Per aquest motiu hi ha establerts uns canals de comunicació
i es treballa en xarxa amb aquestes Entitats i institucions.

Assessorar, orientar i promoure la 
inserció laboral de les persones amb 
discapacitat o amb trastorn mental.

Acompanyar les persones amb discapacitat 
en el procés de recerca de feina (orientació, 

formació i inserció laboral).

Donar suport en l’adaptació i la consolidació en el 
lloc de treball. El SIL de CordiBaix és un servei 
totalment gratuït tant per a les persones amb 

discapacitat com per a les empreses contractants.

Fomentar la participació en els recursos 
formatius per millorar la qualificació i el 
desenvolupament dels usuaris i usuàries 

en el mercat de treball.

Cooperar amb les empreses, sensibilitzar-les, 
informar-les i orientar-les per fomentar la 
contractació i la creació de llocs de treball. 

Seguiment de les insercions.

Assessorament per l'acompliment de la LGD, la 
Responsabilitat Social Empresarial.
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Treballem  amb un doble objectiu: 

 
 

Aquest servei contempla: 

 

P
e

rs
o

n
e

s Promoure una incorporació i permanència de qualitat
al mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o
trastorn mental i garantir la igualtat d’oportunitats i la
no discriminació en l’accés a l’ocupació.

L’objectiu és promoure la incorporació al mercat de
treball de les persones amb discapacitat i/o trastorn
mental, per fomentar la seva integració a la societat.

Prestem un Servei personalitzat d’informació,
orientació, formació i assessorament laboral a partir
del disseny d’un itinerari personalitzat d’inserció per a
cada persona.

Em
p

re
se

s Construir una estratègia d’interacció amb les
empreses, amb la finalitat de generar relacions de
confiança i relacions operatives i funcionals amb
el teixit empresarial del territori.

I assegurar la continuïtat de les empreses en la
col·laboració amb la nostra entitat.

Assessorament en el compliment de la Llei
General de Discapacitat.

Assessorament sobre subvencions i incentius per
a la contractació de persones amb discapacitat.

Prospecció i Assessorament a les empreses

Assessorament per 
l’acompliment de la L.G.D. 

Assessorament en 
Responsabilitat Social 

Empresarial

Assessorament en disseny i 
adaptació de llocs de treball

Assessorament en la definició de 
llocs de treball

Captació i fidelització de noves 
empreses

Intermediació laboral

Selecció de personal Anàlisis de llocs de treball Recerca d’ofertes Gestió d’ofertes de treball

Informació, orientació i assessorament laboral

Atenció inicial i informació Orientació laboral Diagnòstic ocupacional Formació i capacitació professional
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EVOLUCIÓ DEL SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL DE CORDIBAIX. (2014 –2019) 

Evolució en el nombre de persones ateses. 
Aquest 2019 s’han donat d’alta al Servei d’Inserció Sociolaboral de Cordibaix 154 usuaris nous. Des del SIL de CordiBaix, s’atén preferentment a usuaris de tota 
la comarca del Baix Llobregat conformada per 30 municipis, però també hi persones de municipis veïns a la nostra comarca.  

 

Any Usuaris  

2014 1676 

2015 1788 

2016 1971 

2017 2103 

2018 2244 

2019 2398 
 

Persones Usuàries del SIL de CordiBaix per Municipis: 

 
 

308
192

22
14
14

67
38

167
105

5
7

175
25

169
13

5
29

40
31

29
111

153
11

228
13

3
18

362
6

33

Fora de la Comarca

Viladecans

Vallirana

Torrelles de Llobregat

Santa Coloma de Cervelló

Sant Vicenç dels Horts

Sant Just Desvern

Sant Joan Despí

Sant Feliu de Llobregat

Sant Esteve Sesrovires

Sant Climent de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Sant Andreu de la Barca

Prat de Llobregat (El)

Papiol (El)

Palma de Cervellò (La)

Pallejà

Olesa de Montserrat

Molins de Rei

Martorell

Gavà

Esplugues de Llobregat

Esparreguera

Cornellà de Llobregat

Corbera de Llobregat

Collbató

Cervelló

Castelldefels

Begues

Abrera
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Nombre de Persones Usuàries per municipis de la comarca del Baix Llobregat 

 
Pel que fa a la procedència dels usuaris, hi ha representats tos els municipis de la comarca, essent més nombrosos els que procedeixen de municipis 
densament poblats com Cornellà, Sant Boi, Castelldefels, El Prat o Viladecans. El nombre de persones inscrites residents a Castelldefels és sensiblement 
superior, donat que CordiBaix presta un servei d’inserció laboral patrocinat per l’Ajuntament de Castelldefels al mateix municipi. Hem de destacar també el 
nombre de persones de fora de la comarca del Baix Llobregat que o be per proximitat o per la cobertura del Servei d’Inserció Laboral de CordiBaix són persones 
usuàries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abrera 33 

Begues 6 

Castelldefels 362 

Cervelló 18 

Collbató 3 

Corbera de Llobregat 13 

Cornellà de Llobregat 228 

Esparreguera 11 

Esplugues de Llobregat 153 

Gavà 111 

Martorell 29 

Molins de Rei 31 

Olesa de Montserrat 40 

Pallejà 29 

Palma de Cervellò (La) 5 

Papiol (El) 13 

Prat de Llobregat (El) 169 

Sant Andreu de la Barca 25 

Sant Boi de Llobregat 175 

Sant Climent de Llobregat 7 

Sant Esteve Sesrovires 5 

Sant Feliu de Llobregat 105 

Sant Joan Despí 167 

Sant Just Desvern 38 

Sant Vicenç dels Horts 67 

Santa Coloma de Cervelló  14 

Torrelles de Llobregat 14 

Vallirana 22 

Viladecans 192 

Fora de la Comarca 308 
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Evolució de Persones Usuàries per Sexe 
 

L’evolució de les persones usuàries del SIL de Cordibaix si tenim en compte la variable sexe, hem de senyalar que la incorporació d’homes i de dones ha 
seguit una tendència estable durant aquests darrers anys, inscrivint-se un major nombre d'homes que de dones.  
S’han donat d’alta al Servei d’Inserció Laboral 86 homes i 68 dones. Estadísticament representa un 59% d'homes enfront d'un 41% de dones inscrites a la 
borsa de treball de l'entitat. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANY Homes Dones 

2014 1046 630 

2015 1099 689 

2016 1184 787 

2017 1259 844 

2018 1339 905 

2019 1425 973 

2014
2015

2016
2017

2018
2019

Homes Dones

1046

630

1099

689

1184

787

1259

844

1339

905

1425

973

Evolució Persones Inscrites per Sexe 
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Distribució d’usuaris/es per tipologia de la discapacitat  

 
La distribució de les persones inscrites a la borsa per tipus de discapacitat, representen el 38% amb discapacitat física, 9% amb discapacitat intel·lectual, el 
16% amb trastorn mental, 7%  persones amb discapacitat sensorial i el 30 % amb pluridiscapacitat.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DISCAPACITAT 

FISICA 38% 

INTEL·LECTUAL 9% 

SENSORIAL 7% 

T. MENTAL 16% 

PLURIDISCAPACITAT 30% 

Física
38%

Sensorial
7%Intel·lectual

9%

Mental
16%

Múltiple
30%
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Evolució de les Insercions. 

Els projectes d'inserció de CordiBaix han propiciat, en els darrers 6 anys, que 810 persones inscrites al nostre SIL hagin trobat feina. Aquestes insercions 
s'han produït en empresa ordinària i centres especials de treball, sent objectiu prioritari la inserció en empresa ordinària. La proporció d’insercions han 
estat d’un 46% en empresa ordinària i un 54% en centre especial de treball. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El nombre de persones que han trobat feina, usuàries de CordiBaix, aquest any 2019 ha estat de 211 persones. És un increment significatiu respecte a 
l’any anterior, aquest nombre d'insercions ha estat possible gràcies a un bon disseny de prospecció empresarial, adequant-la, d’una banda als perfils 
professionals de les persones usuàries del SIL de CordiBaix, i d’altra banda a les necessitats del teixit empresarial del territori. La feina de prospecció 
empresarial ha fet possible captar un important nombre d’ofertes i de processos de selecció de personal. El nombre d’ofertes captades pel Servei d’Inserció 
laboral de Cordibaix ha estat de 631 ofertes que corresponien a 1209 llocs de feina. 

 
 
Pel que fa a la tipologia dels contractes que han signat les persones 
que han trobat feina a través del SIL de CordiBaix, el 51% han estat 
contractes temporals a temps parcial seguits pels contractes 
temporals a temps complet que representen el 35%. La tendència és 
la temporalització, aquest 2019 s‘han donat un major nombre de 
contractes però només el 14% han estat contractes indefinits. 
 
 

ANY Insercions 

2014 78 

2015 93 

2016 127 

2017 163 

2018 138 

2019 211 

78

93

127

163

138

211

2014 2015 2016 2017 2018 2019

35%

51%

5%

9%
Indefinit jornada Parcial

Indefinit jornada Completa

Temporal jornada parcial

Temporal jornada completa
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Resultats de CordiBaix com Agència de Col·locació a l’any 2019 

 

       
 

 

CordiBaix disposa d’un aplicatiu a la web que permet agilitzar el procés 

d’intermediació laboral tant als usuaris i usuàries del Sil de CordiBaix com 

a les empreses.  

Així els usuaris/es poden registrar-se a l’aplicatiu i veure en qualsevol 
moment les ofertes de feina que CordiBaix te publicades. Si estan 
registrats poden inscriure’s a les ofertes i des de CordiBaix es procedirà a 
gestionar aquella oferta amb els currículums presentats pels  usuaris/es. 
 

Per les empreses l’aplicatiu permet que d’una forma àgil i ràpida es 

puguin publicar aquelles ofertes de llocs de feina que disposin, obtenint 

una resposta ràpida i de qualitat per part de l’àrea laboral de CordiBaix. 
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• Indicadors d’Eficacia com a Agència de Col·locació 2019:

• Número de personas atendidas:El número de personas atendidas por nuestra Agencia de Colocación en
el ejercicio de 2019 fue de 291.

• Número de personas atendidas:El número de personas atendidas por nuestra Agencia de Colocación en
el ejercicio de 2019 fue de 291.

• Número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo: El número de personas
atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo fue de 71.

• Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción: El número
de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción fue de 283.

• Número de ofertas y puestos de trabajo captados como resultado de su actividad de intermediación:
El número de ofertas en el ejercicio de 2019 fue de 631 ofertas y el de puestos de trabajo captados fue
de 1209.

• Número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como resultado de su
actividad de intermediación: El número de ofertas fue de 177 y puestos de trabajo cubiertos fueron 99.

• Número de contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas: El número de contratos de
trabajo suscritos por las personas atendidas fue de 211.

• Número de contratos de trabajo indefinidos suscritos por las personas atendidas: El número de
contratos de trabajo indefinidos fue de 39.
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A CordiBaix aquest any 2019  s’han desenvolupat diversos programes adreçats a millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

del Baix Llobregat. Són programes que contemplen múltiples accions amb la finalitat d’aconseguir una inserció laboral de qualitat al mercat ordinari.  

 

SIOAS

INCORPORA

SIL LA 
GUAITA

SIL XARXA 
COCEMFE

SALUT 
MENTAL

SINGULARS

SIL LA 
ONCE

AGÈNCIA DE 
COL·LOCACIÓ

BORSA DE 
TREBALL
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SIOAS - SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL.  

Servei adreçat a persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental amb la finalitat de desenvolupar mesures per a 

promoure la integració i la permanència laboral de persones amb més dificultats per accedir al mercat laboral, lluitar contra 

la discriminació i promoure l’acceptació de la diversitat en l’entorn laboral. Emmarcat  dins de Programes de Foment per 

a la Diversitat, de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

El Programa està dirigit a persones amb alguna discapacitat intel·lectual, física, sensorial, discapacitat psíquica límit i 

trastorn mental que estiguin en situació d’atur i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

PARTICIPANTS AL PROGRAMA SIOAS  

 

El nombre de persones participants al programa ha estat de 21 persones:  12 dones i 9 homes.  

El col·lectiu que s’ha atès des de la Federació CordiBaix i el tipus de persones a les quals a anat 

adreçat aquest Programa ha estat específicament al col·lectiu de persones amb discapacitat 

intel·lectual i/o trastorn de la salut mental i que tenen reconegut un grau de discapacitat igual 

o superior al 33%. 

 

A partir de  l’entrevista diagnòstica i ocupacional s’ha definit un itinerari d’inserció personalitzat 

per capacitar la persona amb discapacitat i/o trastorn mental en l’adquisició o consolidació 

d’hàbits, habilitats i coneixements per afavorir la seva integració laboral en el mercat de treball 

ordinari de forma exitosa. Aquest itinerari comporta tot un seguit d’accions i mòduls formatius 

que permetran la seva inserció sociolaboral. 

Volem destacar que 6 persones han realitzat pràctiques no laborals en 4 empreses del sector 

serveis, una de les quals va aconseguir una contractació. 

 

La inserció laboral global de totes les persones participants del Programa ha estat del 71% (s’han 

donat 15 contractacions, algunes de les persones participants han tingut més d’un contracte), 

sent el 40% en empresa ordinària (EO) i el 60 % en centres especials de treball (CET).  

 

 

Context laboral

Identificació competències transversals

Motivacions i interessos

Mercat de treball i ocupacions

Canals de recerca de feina

Eines de recerca de feina

Procés de selecció

Autoocupació

F. Competències transversals

F.Competències bàsiques/instrumentals

Alfabetització Informàtica

Formació Tecnicoprofessional

Prospecció

Pràctiques no laborals

Homes

Dones

Discapacitat Intel·lectual Trastorns de la Salut Mental

6

9C.E.T.

 E. O.
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PROJECTE SINGULARS  

 
Cordibaix, ha desenvolupat el Projecte Singulars 2018 - SOC020/18/00086 subvencionat pel Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions Seguretat Social i el Fons Social Europeo en el 

marc de la iniciativa de l’Ocupació Juvenil d’acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil, amb la 

finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones joves participants (Ordre TSF/142/2018).  

S’ha ofert orientació, assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació 

laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació, s’ha impartit el Curs d’ OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS, Certificat de 

Professionalitat expedit pel SOC. 

 
PARTICIPANTS AL PROJECTE SINGULARS 

 

Al projecte Singulars desenvolupat per CordiBaix han participat 12 joves d’entre 16 i 29 anys 

amb discapacitat. Del total dels joves un 25% presentaven discapacitat intel·lectual, un 25% 

discapacitat física, un 25% trastorn mental i un 25% mixta. 

Pel que fa al nivell d’estudis a l’hora de començar el programa, un 33% disposava d’estudis 

primaris, un 25% el certificat d’ESO, un 25% Cicle Grau Superior i un 17% Cicle de Grau Mig. 

El Projecte ha contemplat la formació homologada amb certificat de professionalitat d’ 

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS, la qual cosa ha permès 

millorar el seu nivell de formació i el seu grau d’ocupabilitat. 

 

Del total de joves que han format part del Projecte Singulars, 8 d’ells, el 67% han aconseguit 

un contracte de feina. 

Les contractacions han estat el 75% en Empresa Ordinària i el 25% en Centre Especial de 

Treball.  

Les persones joves  que han trobat feina, un 50% te un contracte indefinit i un 50% un 

contracte temporal. 

Hem de destacar els resultats que s’han donat en el marc d’aquest projecte, tant pel que va 

a indicadors quantitatius com qualitatius. Les persones joves han pogut beneficiar-se d’un 

projecte amb un assessorament i orientació individualitzat, així com accions grupals, i una 

formació que els ha permès obtenir un certificat de professionalitat. 

DONES; 5 HOMES ; 7

4

3

2

3
CFGS

CFGM

Certificat ESO

Estudis primaris

Ordinaria

CET

Indefinits

Temporals
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Programa Incorpora 

 

Dins aquesta àrea cal destacar el Programa Incorpora que realitzem amb el suport de L’Obra Social de la Fundació La Caixa, 
des de l’any 2009. CordiBaix forma part de la xarxa d’entitats socials INCORPORA que sumen esforços en el desenvolupament 
d’accions de prospecció empresarial i d’intermediació laboral entre empreses i persones en procés de recerca de feina. 

Aquest programa permet  facilitar l’accés immediat al treball  d’aquelles persones amb discapacitat i/o trastorn mental, més autònomes, que no requereixen 
d’un procés d’assessorament a llarg termini.  
 

Beneficiaris Programa Incorpora 
 

S'han atès 150 persones en accions contemplades al programa. D'aquestes 150 persones,  
43 són usuàries noves i 33 són persones en risc d’exclusió socials. 
El perfil de persones que accedeixen al programa a CordiBaix són persones que tenen un 
grau mitjà d’insertabilitat en el mercat laboral, el qual es desenvolupa mitjançant la 
participació prèvia en itineraris d'inserció desenvolupats en altres programes a l’entitat. La 
participació en aquest itineraris, capacita a les persones en les habilitats socials, laborals i 
digitals mínimes que demanda el mercat laboral. 
Cal destacar l'augment progressiu de demanda del servei de persones  amb trastorn mental 
en situació de recerca de feina. 

La gestió del Programa Incorpora ha permès 82 insercions que representen un 55% del  total 
d’usuaris del  Programa. De les 82 persones inserides aquest any 2019, el 20% són persones  
en risc d’exclusió social.  
 
El nombre de persones que han trobat feina ha estat possible  gràcies la gran tasca de 
prospecció empresarial que es realitza. Així aquest any s'han visitat 45 empreses, 27 
empreses han estat de nova prospecció, donant així, un impuls a la captació d'empreses 
noves en diferents zones del Baix Llobregat. Un dels aspectes que més valoren les empreses 
és el seguiment que se'ls ofereix post inserció, d'alguna manera els tranquil·litza aquest 
acompanyament rebut per CordiBaix. De les 48 empreses contractants, 29 d’elles han estat 
noves empreses contractants.  
S’ha realitzat una gran tasca per fidelitzar a les empreses a partir del seguiment dels serveis 
prestats, missatges d’agraïment per la col·laboració, solucionant consultes o  demandes 
d’informació o assessorament, acompanyant i facilitant informació i assessorant sobre 
l’acompliment de la LGD.  
 

Amb risc d'exclusió

Altes noves

Persones ateses

18

64

82Total

Intermediació

Orientació

29

41

7

23

137

20

45

27Visitades Noves

Visitades

Ofertants protegides

Ofertants ordinàries

Ofertants Noves

Contratants protegides

Contratants ordinàries

Contratants Noves
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Programa salut mental. INCORPORA 

 

Projecte col·laboratiu per l’impuls de la integració laboral de les persones amb trastorn mental del programa 

Incorpora. 

En el marc del programa Incorpora de ”la Caixa”, s’està impulsant un projecte específic amb el propòsit de contribuir a 

millorar els resultats qualitatius i quantitatius de la integració laboral de les persones amb un trastorn de salut mental. 

 

Cordibaix, aquest any 2019,  ha continuat amb la seva  participació activa al Projecte de Salut Mental d’Incorpora de la Caixa. 

Aquest any  s’ha fet difusió del document  “Acompañamiento a la inserción laboral con perspectiva de salud mental', una guia que es va dissenyar entre 

els anys 2017 i 2018 amb nou entitats del grup de Barcelona i que el 2019 va ser revisada per tècnics/ques de 10 entitats d'altres grups.  

Eina per a la presa de decisions que vol ser un instrument de suport a la presa de decisions per a la incorporació de persones amb problemes de salut 

mental a l’empresa ordinària 

L’eina que s’ha dissenyat ha de ser un instrument útil per apoderar el personal tècnic generalista Incorpora (no especialista en salut mental) a l’hora d’atendre 

d’una manera efectiva les persones amb problemes de salut mental que arriben al servei 

Objectius estratègics 

 Transmetre els continguts que inclou la guia  

 Afavorir la utilització de la guia entre personal incorpora 

 Recordar l’assessorament d’entitats referents en salut mental   

 Intercanviar valoracions sobre la guia i  resoldre dubtes  

Contingutss a transmetre  
 Aspectes bàsics de la guia: utilitat, destinataris, estructura, recomanacions d’ús  

 Conceptes de salut mental necessaris per entendre l’enfocament que te la guia 

 Factors a tenir en compte  relacionats amb l’èxit  de la inserció laboral: vinculats a la persona, a l’entitat i a l’entorn 

 Arbre de decisions i derivacions. Xarxa de serveis al territori 

Metodologia 

Combinació d’exposició teòrica amb dinàmiques grupals a partir de materials elaborats per l’equip docent 
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SIL La Guaita -  Castelldefels 

CordiBaix mitjançant conveni amb el Departament de Serveis Socials i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels 

desenvolupa un projecte d’inserció sociolaboral per als ciutadans de Castelldefels amb discapacitat o trastorn mental que 

estiguin en procés de recerca de feina.  

CordiBaix realitza tasques de valoració professional, orientació, suport a la recerca d’ocupació i seguiment dels processos de selecció i inserció laboral de les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental de Castelldefels. Aquestes accions es fan de manera coordinada amb els Serveis Municipals de Serveis Socials 

i Promoció Econòmica.  

Així mateix, les actuacions de CordiBaix a la zona de Castelldefels estan coordinades amb el Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Federació CordiBaix, que 

dona cobertura a tota la comarca del Baix Llobregat amb seu a Sant Joan Despí. 

 
EVOLUCIÓ DE SERVEI INSERCIÓ LABORAL. “LA GUAITA” 2019. 

Aquest any 2019, s’han atès a un total de 116 persones. La distribució de les persones si tenim en 
compte la variable sexe,  44 han estat dones, el 38%  i 72 han estat homes, el 62%.  

 

La distribució de les persones usuàries del SIL - Cordibaix segons el tipus de discapacitat, per ordre 
de major a menor quantitat, és la següent; el 55% pluridiscapacitat, el 31% tenen discapacitat física, 
el 7% trastorn mental, el 2% discapacitat sensorial i el 6% discapacitat intel·lectual. 
 
 
En relació amb les derivacions ateses, d’un total de 27, 13 han estat derivades de Serveis Socials;  10 
de Promoció Econòmica; 2 de CAVIGA; 1 del CIRE i 1 d’Imperfect. Altres persones han arribat al SIL 
per iniciativa pròpia.   

 

Pel que fa a les insercions en total hi ha hagut 60 contractacions. La distribució per sexe ha estat 
significativament més alta la contractació del sexe masculí, ja que el 75% han estat contractacions 
d’homes i el 25% contractacions de dones. Essent un 95% contractes temporals i només el 5% 
contractes indefinits. 

 
Un altre de les dades a tenir en compte són el tipus d’Empresa contractant. D'una banda, destaquem 
que el 38% des d'empreses ordinàries i el 62 % han estat  a Centres Especials de Treball ( CET). 
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44DONES

HOMES

PLURIDISCAPACITAT

SENSORIAL

SALUT MENTAL

INTEL·LECTUAL
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SERVEIS SOCIALS
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Agències de col·locació. Línia 2. CONVENI 09CONV0308 

CordiBaix, Agència de Col·locació número 0900000086  ha desenvolupat el programa d’agències de col·locació, linia 2, per la 
realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb 
agències de col·locació. 
Totes les persones que formen part d’aquesta convocatòria realitzen una entrevista inicial amb la que es realitza la valoració 
del seu  perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional i on es dissenya les accions que es 
desenvoluparan per a la seva inserció laboral. Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
 

Al Programa d’Agències de Col·locació, línia 2, han participat 30 persones, d’aquestes 8 han estat homes 
i 22 dones de diferents municipis del Baix Llobregat i comarques veïnes. Les edats de les persones 
participants en aquest programa van dels 31 als 60 anys i han de ser persones inscrites i  desocupades 
ininterrompudament més de 12 mesos.   
 
Per tipologia de discapacitat, el grup més nombrós és la discapacitat mixta amb el 43%, seguida de la 
física amb el 40%, mental amb el 10% i intel·lectual i sensorial amb el 3%. 
 
Resultat de les accions realitzades tant amb les persones participants al programa com amb el teixit empresarial, s’han donat 47 contractacions que 
corresponen a 15 persones del Programa que han trobat feina durant el desenvolupament del Programa, tenint un o més contractes. De les persones que 
han trobat feina el 73% han estat dones i el 27% homes. Hem de destacar que només el 12% d’aquests contractes han estat contractes indefinits i el 88% 
contractes temporals. 
 

ENTREVISTA INICIAL

•Valoració perfil professional

•Aptituds

•Coneixements/ Qualificació 
professional

•Explicació Pla d’actuacions

ACCIÓ PER LA MILLORA DELS RESULTATS INTERMEDIACIÓ

•Valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements i en relació als requeriments 
i característiques dels llocs de treball oferts

•Accions d’intermediació laboral ajustades als perfils professionals de les persones 
participants i dels llocs de feina ofertats per les empreses.

•Accions de seguiment de les candidatures i de preparació de les entrevistes laborals a 
través de sessions personalitzades o grupals.

•Accions de captació d’ofertes de treball i inserció laboral de les persones demandants 
d’ocupació.

EMPRESES

•Informació, assessorament i 
sensibilització a les empreses per 
tal de ser una empresa inclusiva.

•Seguiment del procés d’inserció 
mitjançant entrevistes amb les 
persones i l’empresa per vetllar 
pel procés d’inserció i solucionar 
possibles dificultats.

ACCIONS

DONA; 22 HOME; 8

MIXTA

INTELECTUAL

SENSORIAL

MENTAL

FISICA
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RED DE APOYO A LOS SERVICIOS DE INTEGRACION LABORAL  -  COCEMFE 2019 
 

 
COCEMFE cedeix un tècnic per a desenvolupar un programa de suport al Servei d’Inserció Laboral de CordiBaix. El Projecte Xarxa de Suport 
als Serveis d'Integració Laboral de COCEMFE 2019 complementa els Serveis d'Integració Laboral ja existents i en funcionament. 
Els beneficiaris d’aquest programa són persones amb discapacitat amb potencialitat per a desenvolupar un treball remunerat, be sigui a 
Empresa Ordinària com a Centre Especial de Treball. 
 

 

Participants del Programa COCEMFE 2019 

 
Aquest any al Programa SIL Cocemfe s’han ates 102 persones, dels quals el 60% són homes 
i el 40% dones. Per tipologia de discapacitat la més freqüent és la discapacitat física. 
Pel que fa a les franges d’edat, el grup més nombrós és el de la franja de 30 a 45 anys (49%), 
seguit dels més grans de 45 (36%) i dels més joves de 30 (15%). 
 

S’ha realitzat una important tasca de prospecció empresarial visitant 119 empreses, de les 
quals 32 han confiat en el programa i en el SIL de CordiBaix per a gestionar 177 ofertes de 
feina (426 llocs de treball)  de les que s’han beneficiat les persones usuàries de CordiBaix. 
Així mateix, 32 empreses han realitat alguna contractació de persones beneficiàries del 
programa. 
 

 

La gran tasca de prospecció empresarial, així com els vincles que hem establert amb les 
empreses s’han traduït en que 43 persones hagin trobat feina durant aquest any 2019, 15 
dones i 28 homes. 
 

Hem de destacar que a nivell global no hi ha diferencies significatives entre els contractes a 
jornada completa (51%).  i els contractes jornada parcial (49%). Essent significativament 
més alt el nombre d’homes que de dones que tenen contracte a jornada completa, però no 
hi ha diferències significatives entre sexes pel que fa a les contractacions a jornada parcial. 

 

> 45 anys

30-45 anys

< 30 anys

177
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32

32

119
Empreses Visitades

Empreses Ofertants

Empreses Contractants

Llocs de feina gestionats

Ofertes gestionades

Homes. 28 Dones. 15

HOMES; 11

HOMES; 17

DONES; 10

DONES; 5

 JORNADA PARCIAL

 JORNADA COMPLETA



 

 

 
 

ÀREA DE GESTIÓ 

O
rg
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ó
•L’àrea de Gestió incorpora 

l’estructura organitzativa i 
funcional interna de 
l’entitat que permet la 
planificació  i definició de 
les estratègies, objectius i 
metes de l’entitat, i la 
direcció de l’estructura 
organitzativa per a la 
implementació i 
consolidació dels diferents 
serveis i programes de les 
diferents àrees,  per a la 
consecució de la missió de 
l’entitat.

•Es treballa per fiançar la 
interacció amb els agents 
sòcio-econòmics del 
territori, tant públics com 
privats, en defensa de les 
polítiques adreçades a les 
persones amb discapacitat  
així com l’optimització dels 
recursos a emprar. 

C
o

m
u

n
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•Es desenvolupen les accions 
de comunicació amb 
l’objectiu de transmetre la 
tasca social de CordiBaix 
com a Federació, difondre 
els serveis i projectes que 
es desenvolupen, i 
sensibilitzar sobre el 
col·lectiu de persones amb 
discapacitat i trastorn 
mental. 

•Aquesta comunicació 
s’adreça a diferents públics 
del territori, empreses, 
entitats, institucions, 
ciutadans en general, i té 
per objectiu buscar 
col·laboradors i posicionar  
l’entitat com a referent 
associatiu del sector de la 
discapacitat a través de 
diferents canals i eines de 
comunicació tradicionals i 
tecnològiques. 
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•Un dels valors de CordiBaix 
es el compromís per l’anàlisi 
permanent de la situació de 
les persones amb 
discapacitat, intentem 
apropar-nos a la realitat del 
col·lectiu  a partir de la 
realització d’estudis i 
sondejos per tal d’obtenir 
dades que ens permetin 
convertir les necessitats en 
demandes reals de recursos 
o serveis.  

•Impulsem la creació de nous 
projectes socials per la 
millora de la qualitat de vida 
de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn 
mental.  Aquest treball es fa 
buscant les aliances amb 
altres entitats del territori 
que puguin col·laborar amb 
l’elaboració, la difusió o la 
gestió dels projectes.
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•Es desenvolupa una 
important tasca de relació, 
col·laboració i participació 
amb les institucions 
públiques i privades de la 
comarca a través de 
convenis,  comissions de 
treball i espais de 
participació. 

• Treball en xarxa.Una de  les 
estratègies clau que porta a 
terme CordiBaix per a 
realitzar la seva activitat com 
a entitat social prestadora de 
serveis, és la comunicació i la 
relació estreta amb totes les 
administracions públiques, 
entitats socials i empreses 
privades que hi ha a la 
comarca del Baix Llobregat. 
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Participació en Plataformes i Comissions.

•Creiem que la comunicació amb aquests agents és un element clau per fomentar el treball en xarxa i garantir 
la creació de serveis adequats i suficients per donar resposta a les necessitats de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental. 

•CordiBaix ha estat present en diferents comissions i grups de treball per debatre i vetllar pels drets de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental i aconseguir recursos i serveis que garanteixin aquests drets 
com a ciutadans. 

•La nostra participació a aquestes plataformes ens permet difondre la nostra activitat, compartir i debatre 
models de treball i impulsar conjuntament accions que siguin garantia d’èxit a nivell de millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Consell Municipal de Serveis 
Socials i Taula Inclusiva de 
disCAPACITAT de Sant Joan 
Despí .

Pla Local d’Inclusió de 
l'Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat 

El Pla Local d'Inclusió Social de 
Castelldefels

COCEMFE Barcelona: Taula de 
Comunicació. Observatori de la 
Discapacitat Física. 

COCEMFE Espanya: Grupo de 
trabajo Inclusión Laboral y RSE.  

ENSAMEC: Taula de Salut Mental 
Comunitaria del Baix Llobregat

Grup de Treball d'Inserció 
Laboral de COCARMI.

Taula d'Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya

Ateneu Cooperatiu del Baix 
Llobregat. Impuls de l'Economia 
Social.

ACTAS. Associació Catalana de 
Treball amb Suport

ACACER: Associació Catalana 
d’Agències de Col·locació i 
Empreses de Recol·locació

Fundación Mapfre: Junts Som 
Capaços 
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Donem especial rellevància a la relació de l'entitat amb les associacions empresarials i les empreses del territori amb la finalitat de construir 
una societat més justa i responsable

Construir una estratègia d’interacció amb 
les empreses, amb la finalitat de generar 

relacions de confiança i relacions 
operatives i funcionals amb el teixit 

empresarial del territori. 

Assegurar la continuïtat de les empreses 
en la col·laboració amb la nostra entitat.

Assessorament en el compliment de la 
Llei General de Discapacitat.

Assessorament sobre subvencions i 
incentius per a la contractació de 

persones amb discapacitat. 
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•Les empreses  que 
col·laboren amb CordiBaix, 
en en forma d’aportacions 
econòmiques o de capital 
humà són fonamentals per 
poder dur a terme la missió 
de la federació.

Su
m

ar
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e •COM FER-HO:

•Ser Empresa Sòcia
Corporativa de CordiBaix

•Compromís amb la Inclusió
Social i la Igualtat
d’Oportunitats

•Pacte per l’impuls del Baix
Llobregat

B
e
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•BENEFICIS:

•Ser Empresa Socialment
Responsable

•Patrocinadora  d’un Projecte
que cerca la Igualtat de Drets

•CordiBaix difondrà el 
compromís de l’empresa amb
les persones i amb el territori
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• Com ja és habitual, CordiBaix ha estat present en diversos mitjans de difusió escrits i digitals, premsa i ràdio, on s’ha trobat un 
espai per fer difusió de la Federació, així com dels diversos Programes que es porten a terme.  A  més dels  mitjans habituals que 
CordiBaix utilitza com a espai de difusió i que  s’han transformat en mitjans quotidians. En aquest  espais trobem un entorn de
difusió i intercanvi amb la ciutadania, altres entitats i empreses.  Aquests espais ens serveixen, tant a l'entitat com a les entitats 
federades a Cordibaix, per tenir un contacte directe i constant amb el nostre entorn.

• Alguns dels espais de difusió en els que participem fent difusió de les activitats que desenvolupem al Baix Llobregat són: 

Participació de CordiBaix en mitjans de comunicació
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Des de CordiBaix, a més, tenim diferents vies obertes per estar al dia del sector i dels avenços de les activitats que es realitzen a la Federació. Així, pots seguir-

nos en les diferents plataformes i difondre el nostre compromís per la igualtat de drets laborals de les persones amb discapacitat.  
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Aquest any 2019  la Federació CordiBaix va desenvolupar conjuntament amb 

l’Ajuntament de Castelldefels, la Jornada Face2Face, NETWORKING D´OCUPACIÓ amb 

la  participació de  14 empreses i 86 persones amb discapacitat.  

 

Aquesta jornada realitzada a la  Biblioteca Ramon Fernàndez de Castelldefels va comptar 

amb la participació del President de Cordibaix, el Sr. Enric Net,  la Sra. Alcaldessa de 

Castelldefels, María Miranda,  la Sra. Eva López, Regidora de Promoció Econòmica i 

Foment de l’Ocupació i la Sra.  Ana María Quesada,  Regidora de Serveis Socials i 

Dependència, de l’Ajuntament de Castelldefels, que van agrair les iniciatives que, com 

aquesta, aposten per a la inserció de persones amb discapacitat dins el territori. 

 

Des de CordiBaix vam convidar a l’empresa Bauhaus, com a model de Bones Pràctiques 

pel que fa a la inclusió laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental; que va 

poder explicar en primera persona la seva experiència d’èxit d’integració laboral. 

 

Un cop finalitzades les intervencions institucionals es va desenvolupar l´Speed Dating, 

que consisteix en fer entrevistes breus de selecció,  i que els participants de manera 

molt professional van fer amb les 14 empreses assistents per a cobrir les 45 ofertes 

reals de treball que corresponien a 20 perfils professionals diferents. 

 

Volem destacar el grau d’implicació de les empreses participants i també de les empreses 

col·laboradores que van ver possible un esdeveniment d’aquesta envergadura. 

Esdeveniments com aquests contribueixen, sens dubte, a posar en valor la gestió 

socialment responsable de les empreses implicades  i la consecució de mercats laborals 

més integrats i amb un major nivell d’inclusió social. 

 

L'esdeveniment va complir amb escreix  l'objectiu d'apropar el món empresarial i el de les persones amb discapacitat i promoure la seva inserció laboral. 

 

Des de CordiBaix agraïm la col·laboració i participació tant de l´Ajuntament, les Empreses  i les persones participants i col·laboradores  pel bon 

desenvolupament de l'acte. 
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Una de les estratègies clau que CordiBaix porta a terme per a realitzar la seva activitat 

com a entitat social prestadora de serveis, és la comunicació i el treball en xarxa amb 

totes les administracions públiques, entitats socials i empreses privades que hi ha a la 

comarca del Baix Llobregat. 

Des de CordiBaix fomentem espais d’intercanvi que generen sinergies i 

col·laboracions entre empreses, entitats i administracions i la Jornada Face2Face, 

NETWORKING D´OCUPACIÓ s’engloba en aquesta línia d’actuació de la nostra federació. 

Com a federació comarcal, CordiBaix està present en diferents comissions i grups de treball per debatre i vetllar pels drets de les persones amb discapacitat 

i/o trastorn mental i aconseguir recursos i serveis que garanteixin aquests drets com a ciutadans. La nostra participació a aquestes plataformes ens permet 

difondre la nostra activitat, compartir i debatre models de treball i impulsar conjuntament accions que siguin garantia d’èxit a nivell de millora de la qualitat 

de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.   



MEMÒRIA FEDERACIÓ CORDIBAIX 2019 
 33 

 

CordiBaix amb la voluntat d’adaptar-se a les noves realitats ha desenvolupat i consolidat varies línies d’actualització com a federació que ens permetran 

enfortir-nos com a organització i prestar serveis de qualitats ajustats a les necessitats detectades. 

La Federació CordiBaix ha continuat potenciant les línies de treball que ens havíem marcat: 

 
 

 

 

 

De la mateixa manera s’han desenvolupat i difós mesures i accions per implantar els models de funcionament i organització adients als valors promoguts 

per  la Federació Cordibaix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reforçar el treball  en xarxa.

- Apostar per la qualitat i l’avaluació contínua.

- Promoure un model participatiu i cooperatiu amb altres entitats del territori.

- Impulsar la innovació.

- Fomentar noves d'etratègies d'atenció i assessorament

- Promoure l'accès i la utilització de les noves tecnologies entre les persones usuàries i les entitats asociades.

- Impulsar la formació 

- Agenda 2030 a CordiBaix, Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

M
es
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s 
Im
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u
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es Codi Ètic

Pla d'Igualtat

Responsabilitat Social
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Codi Ètic Federació CordiBaix 
 

El Codi Ètic recull la identitat de la Federació Cordibaix, la seva finalitat i els seus valors; així com el seu model d'actuació, tant per al funcionament intern de 

la Federació com per a la seva activitat externa. 

El Codi Ètic és un compromís que assumeix la Federació sobre l'orientació de la seva intervenció social i que implica al conjunt de l'organització. No ha de ser 

un document estàtic, sinó que ha d'evolucionar i permetre la seva revisió i actualització conjuntament amb Cordibaix i la societat. 

 

 

 

 

 

 

 

•Missió

•Valors

Identitat de la Federació CordiBaix

•Principis generals d'actuació

Model d'actuació

•D'ordre intern

•a. Òrgan de Govern

•b. Equips humans

•c. Gestió econòmica i financera

•D'ordre extern

•a. Col·lectius d'usuaris i beneficiaris

•b. Relació amb altres organitzacions socials

•c. Relació amb entitats públiques i privades

Bones pràctiques d'actuació
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Pla d’Igualtat Federació CordiBaix 

 

La Federació CordiBaix, és la federació d’entitats de persones amb discapacitat i trastorn mental del Baix Llobregat. La seva missió és aconseguir la 

normalització i plena integració del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental, garantint el ple exercici dels seus drets i la seva qualitat de 

vida i benestar a través del treball i un dels valors que defineix l’ADN de la federació és la igualtat i el respecte a la diversitat. 

Per totes aquestes raons i per la necessitat d’avançar en matèria d’igualtat i de drets socials ha dissenyat i posat en marxa un pla d’Igualtat amb l'objecte de 

ser una eina efectiva de treball i amb vocació de continuïtat que vetllarà per la igualtat entre dones i homes a Federació CordiBaix. El procés d'elaboració 

d'aquest Pla incloent la fase de diagnòstic, ha estat realitzat per l'equip i la Junta Directiva de la Federació CordiBaix. 

El Pla d'Igualtat de CordiBaix inclou mesures sobre accés a l'ocupació, la formació, les condicions salarials, la promoció, la conciliació, l'assetjament per raó de 

sexe i la salut laboral. L'equip de CordiBaix ha valorat incloure qüestions relacionades amb la discapacitat i l'accessibilitat.  

D'altra banda, també està contemplat incloure en el Pla d'Igualtat a les persones participants dels serveis de l'entitat i les nostres entitats federades. 

 

LÍNIES PRIORITÀRIES PLA D'IGUALTAT

•Promoure a Federació CordiBaix el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, i garantir les mateixes oportunitats
professionals en l'ocupació, selecció, retribució, formació, desenvolupament, promoció i condicions de treball.

•Promoure, mitjançant accions de comunicació i formació, la igualtat d'oportunitats en tots els nivells organitzatius de
CordiBaix.

•Garantir a la Federació l'absència de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe.

•Prevenir l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, implantant un codi de conducta que protegeixi les persones
d'ofenses de naturalesa sexual.

OBJECTIUS GENERALS:

•Incloure la dimensió de gènere en totes les àrees de treball de la Federació.

•Establir una metodologia sistemàtica vinculada amb la igualtat en les accions de la Federació. 

•Fer especial èmfasi en l'àmbit de la dona amb diversitat funcional. 

•Influir en les entitats membres de CordiBaix.

•Influir en les persones participants dels serveis que ofereix l'entitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
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Etiqueta Responsable Federació CordiBaix 

 
L’objectiu de l’Etiqueta Responsable és ajudar a posar en valor les empreses i organitzacions que aposten per la gestió social i ambientalment responsable, 
essent a la vegada una eina per al foment del consum responsable. 
L‘Etiqueta permet explicar els compromisos responsables de forma senzilla i accessible i es pot utilitzar per identificar els productes, serveis , pàgines web i/o 
comunicacions, posant en valor i diferenciant-nos per les vostres bones pràctiques. També disposem d’un codi  QR personalitzat, on els nostres grups d’interès 
podran consultar i conèixer els nostres compromisos responsables. 
 

10+1 CRITERIS PER A TENIR L´ETIQUETA RESPONSABLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 22 al 26 d’octubre de 2019 es va celebrar la 10a Setmana de la Responsabilitat Social a 
Catalunya, a la Jornada Inaugural es va realitzar el lliurament de l’etiqueta responsable a les 
Entitats i Empreses certificades aquest any 2019, CordiBaix representat per David Pradal de la 
Junta Directiva va recollir el Certificat. 
 
 

•1. Bon govern i gestió amb criteris de Responsabilitat Social.

•2. Control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials, ambientals i de proximitat.

•3. Gestió de clients: qualitat i satisfacció.

•4. Gestió econòmica transparent i no fraudulenta.

Econòmic

•5. No discriminació i foment de la Igualtat d´oportunitats i de la diversitat.

•6. Foment de la conciliació de la vida personal i laboral.

•7. Comunicació i foment de la participació.

•8. Entorn de treball segur per tota la plantilla.

•9. Col.laboració amb el territori i iniciatives socials.

Social

•10. Estratègies de sostenibilitat ambiental i actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic.

•11. Gestió de residus R+R+R: reduir, reciclar i reutilitzar.

•Quins objectius de futur us plantegeu per continuar avançant en l’RSC?

Ambiental
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Cordibaix aquest 2019 ha estat present en diverses jornades i actes d’iniciativa social.  
 

 SIGNATURA CONVENI INCORPORA 

   

 

 

 

 

 

 

 SIGNATURA CONVENI AMIGABLES.SERVEIS DE TRANSPORT 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMACIÓ OCUPACIONAL A DKW  

 
 

    

 

 

 

 SETMANA RSC. ETIQUETA RESPONSABLE  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 FIRA D’OCUPACIÓ DI-CAPACITAT I TALENT 

        
 

 DIA DE LA DONA  

  
 

 

 FORMACIÓ RANDSTAD  

 

 FIRA DISCAPACIDAD Y EMPLEO  

 
 

 

 

 
 

 

 


