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Optimitzem processos
Augmentem la qualitat
Abaratim costos

Mansol som un Centre Especial de Treball 

(CET) dedicat principalment als manipulats 

industrials i als serveis de manteniment. 

L’any 1999, promoguts per la Fundació 

Acollida i Esperança, vam començar la 

nostra activitat per omplir un buit existent 

en l’oferta laboral per a persones afectades 

per alguna discapacitat física i amb risc 

d’exclusió social.

QUÈ SOM?



ELS 
NOSTRES 
SERVEIS

ELS 
NOSTRES
AVANTATGES

MANSOL, Manufactures Solidàries Bada-

lona, som una empresa de serveis amb dues 

activitats principals:

• Manipulats industrials: estem 

preparats per fer qualsevol tipus de 

feina relacionada amb el muntatge 

industrial i per a una gran diver-

sitat de sectors empresarials: 

elèctric, metal·lúrgic, electrònic, 

d’il·luminació, farmacèutic… 

Disposem d’un equip humà quali-

fi cat i d’unes instal·lacions amb 

les eines, les tecnologies i l’espai 

d’emmagatzematge per garantir la 

qualitat dels processos. 

• Serveis de manteniment: oferim als 

nostres clients serveis de jardineria, 

neteja i pintura, entre d’altres.

En tots els casos, a MANSOL sabem adaptar-

nos a les necessitats dels nostres clients 

i, aportant la nostra experiència als seus 

coneixements, donar resposta a les seves 

demandes.

Ens regeixen tres objectius clars:

• MANSOL som una opció molt inte-

ressant per a aquelles empreses que 

necessiten externalitzar part de la 

producció.

• Per la nostra singularitat i gràcies 

al fet d’estar constituïda en Centre 

Especial de Treball (CET), podem 

oferir als nostres clients uns preus 

molt competitius sense que això 

signifiqui cap reducció del servei.

• Conscients de les necessitats actuals 

del mercat, a MANSOL treballem 

constantment per millorar i asse-

gurar els sistemes de qualitat i les 

exigències dels nostres clients.

A més, externalitzant serveis a MANSOL 

es contribueix a l’assoliment dels 

compromisos empresarials de responsa-

bilitat social corporativa i es facilita el 

compliment de l’obligació del percentatge 

mínim de treballadors amb certifi cat 

de disminució.*

Optimitzar 
processos

Assegurar i 
augmentar la 

qualitat
Abaratir 
costos

L’empresa està situada a Badalona i disposa de 600 m2 de magatzem i 1.000 m2 de 

locals industrials equipats amb:

• Instal·lació d’aire comprimit amb doble compressor.

• Instal·lació elèctrica de 220V i 380V.

• Petites màquines de suport elèctriques i pneumàtiques, com ara trepants de 

taula, rebladores, tornavisos pneumàtics i elèctrics, etc.

• Premses excèntriques de 15, 25, 55 i 75 tones. 

• Roscadores trepant semiautomàtiques amb possibilitat de capçal doble i braç 

pneumàtic Roscamat.

• Màquina de soldadura angular semiautomàtica i túnel de retractació, així com 

una màquina semiautomàtica de soldar en tub que permet retractilar i embalar 

tota mena de productes.

• Màquina automàtica per fer proves de qualitat i seguretat elèctriques: efectivitat 

de fil de terra, aïllament, rigidesa fins a 4.000V i corrent de fuites.

Oferim també un servei de logística i transport porta a porta dels productes acabats. *Reial Decret 364/2005 de 8 d’abril (BOE 20 d’abril de 2005) referent a l’obligació que tenen les empreses de més de 50 
treballadors de tenir-ne un 2% amb certifi cat de disminució.


