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Professionalitza amb el 
FEM-CET aquells serveis 
annexes a la teva activi-
tat productiva.

Tel.: 93 228 96 99
Fax: 93 228 98 97
informacio@tlmk.fem.es

Tamarit, 104, entresòl
08015 Barcelona

http://www.femcet.com 

A qualsevol punt 
de la província de 
Barcelona
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• El Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi 
Múltiple

• Una Associació sense ànim de lucre, amb una plantilla 
de 80 treballadors amb discapacitat física i/o sensorial

• Nascuts al 1999, amb mes de 15 anys d’experiència en 
els serveis que oferim

• Els serveis que oferim a les empreses i Administració 
pública, són Call Center (Atenció telefònica i Emissió), 
Serveis Administratius (Back Office) i Manipulats

• Avalen la nostra qualitat en les tasques que desenvolu-
pem, la cartera actual de 70 clients, que han valorat els 
nostres serveis amb una mitja de 5’2, en una escala de 
1 a 6

Qui som?
• Externalització de serveis de recepció
• Externalització de tasques telefòniques fixes i / o puntuals
• Externalització de serveis administratius diversos

ServeisQuè fem?
• Proveir als nostres clients aquells serveis en àrees que 

no formen part dels processos claus de l’organització.
• Assegurant que aquests seran executats per personal 

amb alta qualificació i que aquest servei estarà perma-
nentment cobert pel FEM-CET, permetent a l’empresa 
centrar-se en els aspectes estratègics i fonamentals del 
seu negoci

• Seleccionem els candidats / tasques més es ajusten al 
perfil requerit

• Fem seguiment per a la correcta adaptació del treballa-
dor a l’empresa

• Formació contínua del treballador a càrrec del FEMCET
• El FEM-CET s’encarrega sempre de tenir un o diversos 

suplents formats en aquells serveis que requereixen de 
la presència diària, perquè el servei sempre estigui co-
bert.
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Operacions de muntatge i proces-
sos industrials segons les necessi-
tats del client.D
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cetfpm@peremata.com
www.fundacioperemata.org

C/ Tolerància, 29
43206 Reus

Tel.: 977 300 442

A qualsevol punt 
de la província de 
Tarragona
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Serveis
La Fundació Pere Mata basa les seves actuacions en la pro-
tecció i l’assistència a les persones afectades per trastorns 
mentals, discapacitats o dependents per tal d’aconseguir la 
seva integració comunitària, millorar la seva rehabilitació i 
qualitat de vida, així com, el seu benestar individual.
La Fundació Pere Mata està acollida a la Llei de Fundacions 
de la Generalitat de Catalunya (número de registre 1.304) i 
reconeguda d’Iniciativa Social pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya (número de 
registre E03238).
Promoguda per l’Institut Pere Mata amb l’objectiu de com-
plementar l’assistència sanitària de persones amb depen-
dència   desenvolupant una xarxa de recursos socials que 
permetin un abordatge integral de la persona.

Qui som? Què fem?
El Centre Especial de Treball de Fundació Pere Mata és 
una empresa que mitjançant professionals experimentats 
de cada sector i amb formació especifica, adapta, facilita i 
acompanya als usuaris-treballadors per tal que puguin re-
alitzar les tasques diàries amb les mateixes garanties que 
qualsevol altre empresa. Al CET oferim treball a persones 
que necessiten rehabilitació.
Les línies de treball són 3: serveis de muntatge industrial, 
paisatgisme, neteja i serveis auxiliars.
Un percentatge d’error inferior al 0,02%00, la certificació 
ISO 9001:2008 dels nostres serveis i un grau de satisfac-
ció del 91% dels nostres clients ens avalen com a partner 
competitiu, especialitzats en aquelles tasques d’alta càrre-
ga de treball manual. Contractar els serveis de Fundació 
Pere Mata és una bona eina per a la  reducció de costos 
en estructura a l’externalitzar processos, promovent actua-
cions de responsabilitat social corporativa a més de donar 
compliment a l’obligació legal d’inserció de persones amb 
discapacitat.

• Operacions de muntatge i processos industrials segons 
les necessitats del client

• Tot tipus de manipulats
• Embalatges
• Paisatgisme

OUTSOURCING OUTSOURCING37 37
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Tel.: 933 600 387
manuel.morales@teb.org               

Fernando Pessoa, 54-64
08030 Barcelona

www.teb.org   

TEB disposa d’equipaments 
i personal suficient com per 
externalitzar les manipula-
cions industrials dels nostres 
clients. Treballant a les nos-
tres instal·lacions o a casa 
seva, segons convingui.D
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A qualsevol punt 
de la província de 
Barcelona
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TEB Barcelona és una entitat amb gairebé 50 anys 
d’experiència que promou activitats laborals per a persones 
amb discapacitat intel·lectual.

Disposem de 5 centres industrials (4 a Barcelona i 1 a 
Castellar del Vallès) on realitzem manipulats pels sectors: 
de l’automòbil, de l’alimentació, les editorials, cosmètic, 
farmacèutic, etc.

Qui som? ServeisQuè fem?
Ens hem especialitzat en manipulats industrials, enva-
sats, encapsats, etc, que realitzem per a tercers. Podem 
treballar, si és el cas, com a enclavament laboral a les 
instal·lacions dels nostres clients.
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Tel.: 93 731 10 09 
Fax: 93 783 23 70
qualitat@prodis.cat

Plaça del Tint, 6
08224 Terrassa

www.prodis.cat

Entitat sense afany de lucre Junts fem futur  D
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A qualsevol punt de 
Catalunya



Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca) és 
una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada 
a l’assistència i la promoció integral de les persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi ce-
rebral, legalment reconegudes.

Qui som?

Què fem?
Prodis vol possibilitar que totes aquelles persones que no 
tenen prou capacitat per ser autònomes puguin gaudir dels 
drets i deures que els confereix la seva condició d’ésser 
humà, promovent, creant o gestionant els recursos i els 
serveis necessaris.

L’objectiu de la fundació són les persones, entenent que 
la millora de la seva qualitat de vida passa necessàriament 
per la màxima expressió de les seves potencialitats i que 
gaudeixin al màxim d’una bona salut en benestar físic, 
mental, social i moral i no només com l’absència de malal-
tia o dolència.

Serveis
Establim relacions amb els nostres clients a fi de crear les 
sinergies necessàries per poder, junts:
• Desenvolupar nous productes i serveis, o 
• Gestionar noves unitats integrals de producció

Tenim experiència en sectors tan diversos com:
• Automoció
• Elèctric
• Metal·lúrgic
• Arts gràfiques….
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veronica.mora@grupoenvera.com
www.grupoenvera.org

Carrer Begues 29-31
08820 El Prat de Llobregat. 

Tel.: 933 706 152

A qualsevol punt 
de la província de 
Barcelona

Externalitzant serveis amb 
Envera li proporcionarem el 
mitjans materials necessaris 
i un equip professional for-
mat per persones amb diver-
sitat funcional per assolir els 
estàndards de qualitat de la 
seva organització”.
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Som un CET ubicat a El Prat de Llobregat en funcionament 
des de 1989. Actualment la plantilla és de 54 treballadors, 
dels que 52 són persones  amb algun tipus de discapacitat 
intel·lectual, física, sensorial i/o malaltia mental. La nostra 
entitat és l’ APMIB BARCELONA SL i pertany al grup
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE IBERIA PADRES DE MI-
NUSVALIDOS fundada el 1977.

Qui som?
Serveis d’outsourcing: Distribució i reciclatge de premsa a 
l’Aeroport de Barcelona. 
Servei de rentat d’olles i parament per càterings, hotels,...
Oferim la possibilitat de contractar serveis que s’ajustin a les 
necessitats puntuals de les empreses. Solucions senzilles i 
eficaces en qualsevol situació.

• Serveis de digitalització documents
• Serveis d’enregistrament de dades
• Serveis de manipulats
• Serveis de bugaderia
• Serveis jardineria
• Serveis de gestió de residus
• Serveis administratius i de secretària
• Serveis recepció i consergeria
• Serveis industrials

Serveis

Què fem?
Creem llocs de treball per persones amb algún tipus de dis-
capacitat. Col.laborem amb les empreses en el compliment 
de la Lismi, facilitem: 
La contractació de persones amb discapacitat realitzant la 
preselecció i formació dels candidats, el suport i el segui-
ment en el lloc de treball. 
La contractació de feines o serveis.
Les empreses poden col.laborar amb donacions o patrocini 
de projectes del CET. Facilitem les pràctiques de Responsa-
bilitat Social Empresarial.


