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CONVENIS AMB EMPRESES:

ENCLAVAMENTS LABORALS:
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Servei de teràpia ocupacional / servei 
ocupacional d’ inserció

Al Centre Ocupacional s’ha treballat per buscar una ocupació alternativa per als usuaris, això ha suposat que durant 

uns mesos s’ha treballat intensament en una nova activitat: les espelmes.

Per aprofundir en aquest projecte s’ha col·laborat amb un centre de Bèlgica (DeVlaspit) que ens ha aportat el co-

neixement en aquest camp. Tot i que encara queda recorregut, el camí iniciat ens fa veure amb optimisme el futur 

immediat.

En relació a les instal·lacions, aquest any s’ha fet el condicionament climàtic de la planta baixa. Els nostres usuaris 

gaudiran d’unes millors condicions.

Per un altra banda, aquest any s’ha continuat amb l’organització del Curs de Formació Ocupacional, el que ha 

suposat que 8 persones aturades amb DI més dues persones que estaven contractades de forma temporal al CET, 

hagin rebut formació durant 6 mesos per estar preparats per a una possible inserció en el CET.

També ha estat un any en el qual s’ha consolidat el STO-2 (Masia Roig) mantenint tot el conjunt d’activitats que ja 

es venien realitzant els últims anys.

 
En el segon semestre es produeix un canvi en l’organigrama del Servei Habitatge, incorporant-se Begoña Basterra 

com a directora Tècnica del Servei.

S’ha  mantingut  el numero d’usuaris del servei continuant amb el 100% d’ocupació de les places. 

Aquest any s’ha revisat el funcionament del servei i s’ha començat a treballar en diferents protocols d’actuació: 

medicació, higiene i acollida.

El mes d’agost es van programar diferents sortides i activitats per tal de què els usuaris poguessin gaudir d’uns 

bons dies durant les vacances. Algunes d’aquestes van ser: excursió al Parc Güell i Zoo de Barcelona, Catalunya 

Miniatura, sortides a la piscina d’Alforja, cinema, bolera, concerts, etc.

MEMÒRIA 
CENTRE OCUPACIONAL     

MEMÒRIA  2012 
SERVEI HABITATGE

SERVEI
A LES FAMILIES
Activitats de formació a les famílies
Cada mes es realitza la reunió amb la junta on es parlen de temes relacionats amb l’associació i amb diferents 

temes relacionats amb la discapacitat.

Grup de germans
Aquest any s’ha continuat treballant amb el grup de germans que es va començar el 2011. A banda de les reunions, 

s’ha fet una trobada de germans, compartint un dia al camp entre germans amb i sense discapacitat.

Activitats socioculturals
Com ara excursions, visites culturals, cursets, diverses celebracions, etc.  Al llarg de l’any s’han programat excur-

sions a Barcelona ,al teatre, celebracions de festes tradicionals, entre d’altres. A destacar l’excursió  a Catalunya 

en miniatura i el  concert de David Bisbal.
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COMPRES DESPESES

PERSON.

SUBMINIS-
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DESPESES

60 

%

50 

%

40 
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70,35 %
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162
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TREBALLADORS SENSE DISCAPACITAT DISCAPACITAT FÍSIC         DISCAPACITAT SENSORIAL      DISCAPACITAT  INTEL·LECTUAL

CET, 162

STO, 125

SOI, 26

REUS;
68,01 %

BAIX CAMP;
18,16 %

ALTRES;
0,86 %

TARRAGONÈS;
12,97 %

CAMBRILS;
8

FLEMING;
18

M.ROIG;
24

M.A. PARIS; 
11

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT TBC  . Auditoria als Comptes Anuals al 31-12-2012 
 

Informe d’auditoria de comptes anuals. 
 
 
Al Consell Directiu de  
l'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT TBC  
 
He auditat els comptes anuals de  l'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC que   comprenen el 
balanç de situació a 31 de desembre de 2012, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l'estat de fluxes d'efectiu i la memòria dels comptes anuals corresponents a 
l’exercici anual finalitzat en aquesta data.  Els membres del Consell Directiu de l'associació són 
responsables de la formulació dels comptes anuals de l'associació, d'acord amb el marc 
normatiu d'informació financera aplicable a la entitat, que es detalla en l'apartat 3.1) de la 
memòria adjunta, i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté.  La meva 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, 
basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de la activitat d'auditoria de 
comptes vigent en Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves 
selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació global de si la seva 
presentació, els principis y criteris utilitzats  i les estimacions realitzades, estant d'acord amb el 
marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació. 
 
Segons la meva opinió, els comptes anuals de l’exercici 2012 adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'ASSOCIACIÓ 
DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT TBC 31 de desembre de 2012, així com  dels resultats de les seves 
operacions i dels seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta 
data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i en 
particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.  
 
S’adjunta com annex 1,  la informació i documentació  requerida de l'exercici 2012 per  
l'I.C.A.S.S.  Hem verificat que la informació comptable que conté concorda amb la dels comptes 
anuals de l'exercici  2012.  
 
S’adjunta com annex 2,  la informació establerta en el RD 1270/2003 de 10 de octubre, que 
aprova el reglament per a l’aplicació del regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius al mecenatge.   Hem verificat que la informació comptable que conté concorda amb la 
dels comptes anuals de l'exercici  2012.  

 
Segons la meva opinió la segregació d'ingressos i despeses corresponents a les diverses 
activitats que es detallen en  l’annex 1 es correcta,  així com els criteris emprats en la 
distribució dels ingressos i despeses comuns a les diverses activitats. 
 
Segons la meva opinió les dades incloses a la Nota 4 de la Memòria Econòmica sobre 
l'aplicació de resultats corresponen a la realitat. 
 
Reus a 4  d'abril de 2013 

 
 
Marina Bainat Jordi 
ROAC 9396 (REGISTRE OFICIAL D’AUDITORS DE COMPTES) 
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