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1. DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ  

 ACTIVACIÓ DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE PROX IMITAT 
DEL PALLARS JUSSÀ 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ 

 “Treball a les 7 comarques" és un projecte impulsat pel Departament d’Empresa i 
Ocupació mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons 
Social Europeu (FSE). 

El projecte és el resultat del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya en què 
s'expressa la voluntat d'afavorir la vertebració del territori, compensar les desigualtats i 
potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o 
especialment despoblades del territori català. 

El projecte s'aplica a les comarques del Ripollès, Terra Alta, Anoia, Pallars Jussà, 
Ribera d'Ebre, Montsià i Baix Ebre. 

El Departament d’Empresa i Ocupació considera que les administracions locals han de 
tenir un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic 
del territori, per aquest motiu dóna suport mitjançant el finançament d'un conjunt 
d'accions en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local. 

En el marc d’aquest programa, durant l’any 2013 es va portat a terme l’acció “Creació 
d’una central múltiple de serveis”, amb el desenvolupament de les activitats següents: 

 

ACTIVITAT PRODUCTES RESULTANTS 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I D’ACCIÓ PER AL DISSENY I 
POSADA EN MARXA DE L’OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS 

PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA 
INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS 
JUSSÀ 
PLA D’ACCIÓ 2013-2015 

CATALOGACIÓ DELS SUPORTS I SERVEIS DE PROXIMITAT 
PER A LA VIDA AUTÒNOMA A LA COMUNITAT 

CATÀLEG DE SUPORTS I SERVEIS DE PROXIMITAT 
PER A LA VIDA AUTÒNOMA A LA COMUNITAT 

IDENTIFICACIÓ DE PROVEÏDORS DE SERVEIS I SUPORTS 
DE PROXIMITAT DE LA COMARCA 

GUIA DE PROVEÏDORS DE SUPORTS I SERVEIS A LES 
PERSONES DEL PALLARS JUSSÀ 

DISSENY DEL MODEL ORGANITZATIU, FUNCIONAL I 
JURÍDIC DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS I DELA 
CENTRAL MÚLTIPLE 

PLA D’EMPRESA 
DOCUMENTACIÓ JURÍDICA 

BASES FUNCIONALS DEL SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL  
SUPORT DE CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I SECRETARIA 
TÈCNICA 

Ordres del dia i resums de les reunions i seminaris de 
treball 
Procés de benchmarking per a la recerca de bones 
pràctiques de referència i potencial projecte europeu 
Informe executiu 

 

El Pla Estratègic 2013 – 2018 per una Oferta Integral de Serveis de Proximitat al 
Pallars Jussà elaborat formula les següents línies estratègiques: 
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1. CENTRATS EN LA PERSONA : portar a terme una planificació centrada en la 
persona, dinamitzant els recursos de la pròpia persona, la seva família i el seu 
entorn més proper. 

2. UNA OFERTA INNOVADORA : configurar i activar una oferta integral de 
suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la comunitat de les 
persones en situació de dependència i altres necessitats de suport del Pallars 
Jussà, amb un alt nivell d’innovació en mètodes i sistemes. 

3. COOPERAR PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA : crear un 
marc de cooperació entre empreses, entitats i administracions públiques, que 
permeti generar un alt nivell de retorn pel desenvolupament empresarial, 
econòmic i d’ocupació a la comarca, així com la fixació de la població en el 
territori. 

En la segona línia estratègica definida, s’estableix l’objectiu següent: Estructurar 
l’organització d’una plataforma de serveis de proxi mitat que afavoreixi la 
promoció de l’autonomia personal, la prevenció de l a dependència i una millor 
resposta a les situacions de cronicitat . 

Aquesta plataforma es concreta en la Central Múltiple de Serveis definida l’any 2013, 
així com altres serveis i recursos de proximitat. 

Durant l’any 2014, s’han portat a terme les actuacions necessàries per activar aquest 
recurs clau, així com d’altres que repercutiran directament en la generació 
d’oportunitats per al territori del Pallars Jussà i per als seus habitants. 

El present document recull el resum d'actuacions portades a terme en el marc de 
l'acció, així com els productes elaborats. 

 

3. OBJECTIU GENERAL  

L'objectiu general  del procés de treball desenvolupat ha estat activar la Central 
Múltiple de Serveis de Proximitat del Pallars Jussà  com a marc de coordinació i 
integració dels serveis que ofereix la comarca per a les persones en situació de 
dependència o amb altres necessitats de suport. Tot això comptant amb un centre 
polivalent com a nucli central i dinamitzador. 

S’ha posat en marxa, així, la Central Múltiple de Serveis, que tindrà resultats i 
impacte  en els àmbits següents: 

• En la persona i el seu entorn familiar, promovent la permanència al propi 
domicili i la seva qualitat de vida. 

• En la contribució a fixar la població del territori, atenent millor les necessitats de 
la població dels indrets més allunyats de les zones urbanes. 

• En la generació i manteniment d’ocupació a la comarca, amb nous llocs de 
treball en els serveis a les persones. 

• En la promoció econòmica del territori, amb un increment del volum d’activitat 
del sector. 

• En la cooperació entre els agents – públics i privats – que operen en els serveis 
i recursos de proximitat de la comarca. 
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Els serveis de proximitat i els serveis a domicili són identificats, en molts estudis de 
prospecció1, com a jaciments amb un alt potencial de creació futura de llocs de treball. 
Entre les causes, molt diverses, trobem l'envelliment de la població i la incorporació de 
la dona en el món del treball. Tot indica, així, que s'incrementaran les empreses 
dedicades a tenir cura de persones, lliurament de menjars i altres productes a domicili, 
serveis de companyia a casa, càtering o la cura d'animals domèstics, plantes, etc.  

L’ajuda a persones joves amb dificultats d'inserció és un altre jaciment d’ocupació: 
com a conseqüència dels problemes originats pel fracàs escolar, la immigració, l'atur 
juvenil, etc. En comarques rurals, com el Pallars Jussà, aquests problemes 
s’incrementen per la dificultat d’oferir noves oportunitats de treball i es produeix una 
emigració cap a territoris urbans. 

Amb la posada en marxa de la central s’impulsa la generació d’ocupació al sector de 
serveis de proximitat, oferint, a més, oportunitats per a les persones amb especials 
dificultats, com els joves de la comarca que moltes vegades han de buscar feina fora 
del territori o les persones amb discapacitat que no troben serveis laborals.  

 

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS  
Respecte als objectius  específics de l'acció, es varen proposar els següents: 

- Portar a terme la planificació operativa de la posada en marxa de la central 
múltiple de serveis de proximitat per la seva implementació efectiva durant l’any 
2014. 

- Articular els mecanismes de relació i coordinació amb els grups d’interès clau 
de la central múltiple de serveis. 

- Crear un equip d’impuls, coordinació i gestió de la central, comptant amb un/a 
coordinador/a que lideri la iniciativa. 

- Conèixer el retorn econòmic, en termes de cost-benefici, que suposarà 
l'activació de la Central Múltiple de Serveis. 

- Realitzar el disseny organitzatiu i el model de negoci del Centre Polivalent per a 
l'Autonomia Personal i la Integració Sociolaboral, així com el seu pla d'usos. 

Tots aquests objectius han estat assolits amb el desenvolupament de l'acció. 
  

                                                 
1 
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/mercatLabor
al.html 
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5. ACTIVITATS DESENVOLUPADES I PRODUCTES 
RESULTANTS 

S'han portat a terme les següents activitats, obtenint com a resultat els productes que 
s’especifiquen i que s'adjunten a continuació: 

A. IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA CEN TRAL 
MÚLTIPLE DE SERVEIS DE PROXIMITAT 

1. PLANIFICACIÓ OPERATIVA DE LA POSADA EN MARXA DE LA 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

Partint del disseny organitzatiu, funcional i jurídic de la central múltiple de 
serveis elaborat durant 2013, s’ha planificat la posada en marxa de la 
central, concretant: 

- Fases de creació, posada en marxa i desenvolupament de la 
Central Múltiple de Serveis 

- Activitats en cada fase 

- Recursos tècnics, materials i econòmics necessaris 

Productes resultants: 

o PLA OPERATIU DE LA POSADA EN MARXA DE LA CENTRAL 
MÚLTIPLE DE SERVEIS. Veure Annex 1. 

o COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ A LA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ. Veure Annex 2. 

2. ARTICULACIÓ DELS MECANISMES DE RELACIÓ I COORDIN ACIÓ 
DELS GRUPS D’INTERÈS DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERV EIS 

Els grups d’interès són aquelles persones o grups de persones que es 
veuen afectades o s'hi podran veure per les operacions d'una organització, 
en aquest cas, de la central múltiple de serveis de proximitat. 

Aquest és un concepte clau, a més de ser un element bàsic d’una gestió 
ètica i socialment responsable, serà clau en la posada en marxa d’una 
central múltiple de serveis que haurà d’implicar, coordinar i donar resposta 
a una gran varietat d’agents. 

En aquest sentit, s’han portat a terme les següents accions clau: 

1. Elaboració del mapa de grups d’interès de la cen tral 
múltiple de serveis de proximitat 

El mapa de grups d’interès és una eina que permet conèixer i 
analitzar la importància relativa i la naturalesa de les necessitats 
de tots els individus o grups que afecten o són afectats per 
l’activitat de la central. 

Els grups d’interès contemplen una àmplia varietat d’agents, 
com, per exemple: 

• Les persones usuàries dels serveis 
• Les seves famílies 
• Les Institucions i Administracions Públiques 
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• Els proveïdors 
• L’entorn social, econòmic i ambiental 
• Els professionals i col·laboradors 
• Altres entitats de la societat civil 
• Etc. 

Una vegada identificats els grups d’interès de la central, s’han 
categoritzat en funció de les expectatives, problemes, ubicació 
geogràfica i impacte en l’activitat de la central múltiple de serveis 
i a la inversa, així com d’acord amb les funcions que 
desenvoluparan a la mateixa. 

2. Definició de l’estratègia relació i coordinació de la central 
amb els seus grups d’interès 

S’ha planificat l’estratègia de relació i coordinació amb els 
diferents grups, s’implementarà l’estratègia definida i es 
realitzarà un seguiment constant de la mateixa. 

La realització del mapa de grups d’interès i la concreció de l’estratègia de 
relació i coordinació amb els mateixos s’ha considerat un element clau per 
a l’èxit futur de l’activitat del recurs. És per això que s’han portat a terme 55 
entrevistes, un nombre molt superior a l’inicialment previst (màxim 10). 

Productes resultants: 

o GUIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ENTREVISTES ALS GRUPS 
D’INTERÈS. Veure Annex 3. 

o INFORME RESUM DELS RESULTATS DE LES ENTREVISTES 
REALITZADES ALS GRUPS D’INTERÈS. Veure Annex 4. 

o MAPA DE GRUPS D’INTERÈS DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT I ESTRATÈGIA DE RELACIÓ. Veure 
Annex 5. 

 

3. SUPORT EN LA CREACIÓ DE L’EQUIP D’IMPULS, COORDI NACIÓ I 
GESTIÓ DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

Per a la posada en marxa efectiva de la central, es va considerar clau 
comptar amb la dedicació d’una persona que lideri la mateixa, així com 
constituir un equip de coordinació i gestió implicant als grups d’interès clau 
identificats. 

En la etapa prèvia a la posada en marxa de la Central, el lideratge de la 
iniciativa ha estat a càrrec de la Sra. Rosa Maria Fumàs, directora tècnica 
de Serveis Socials del Consell Comarcal, en coordinació constant amb el 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 

Amb la posada en marxa efectiva de la Central, es designarà el 
coordinador/a del centre, d’acord amb el perfil professional definit. 
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Productes resultants: 

o COMPOSICIÓ DEL GRUP DE COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE PROXIMITAT (recollit en el 
marc del pla operatiu – Annex 1) 

o PERFIL PROFESSIONAL (FUNCIONS I COMPETÈNCIES CLAU) DEL 
COORDINADOR DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT. Veure Annex 6 

 

4. ESTUDI DEL RETORN ECONÒMIC DE LA CENTRAL MÚLTIPL E DE 
SERVEIS (ANÀLISI COST-BENEFICI) 

S’ha elaborat la metodologia per a la realització d’un estudi periòdic del 
retorn econòmic de la Central, mitjançant un anàlisi de cost benefici del 
projecte.  

L'anàlisi de cost-benefici és un procés sistemàtic per calcular i comparar els 
beneficis i els costos d'un projecte, per tal de determinar la qualitat de la 
inversió i la viabilitat del projecte. 

Els passos necessaris per trobar i analitzar la relació cost- benefici són els 
següents : 

- Trobar costos i beneficis: projecció dels costos d'inversió o 
costos totals i els ingressos totals nets o beneficis nets del 
projecte per un període de temps determinat . 

- Convertir costos i beneficis a un valor actual. 

- Trobar relació cost- benefici: dividint el valor actual dels 
beneficis entre el valor actual dels costos del projecte . 

- Analitzar relació cost- benefici. 

Amb aquesta metodologia, una vegada posada en marxa la Central i quan 
es puguin avaluar els primers resultats (6 mesos després de l’inici de 
l’activitat) es realitzarà el primer estudi de retorn econòmic i social, que 
s’actualitzarà anualment per mesurar de manera longitudinal la seva 
aportació de valor. 

Productes resultants: 

o PROPOSTA METODOLÒGICA PER A L’ELABORACIÓ DE L’ ESTUDI 
DEL RETORN ECONÒMIC DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS. 
Veure Annex 7. 

En aquest document s’incorporen les dades prèvies necessàries per 
realitzar l’estudi de retorn econòmic i social de la Central (costos de 
manteniment, nombre d’usuaris, previsió d’increment del volum de 
negoci del serveis de proximitat a la Comarca, etc.), així com les pautes 
necessàries per al mesurament d’indicadors una vegada transcorregut 
el primer any d’activitat del recurs. 
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B. DISSENY DEL CENTRE POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA 
INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 

5. DISSENY ORGANITZATIU I MODEL DE NEGOCI DEL CENTR E 
POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA INTEGRAC IÓ 
SOCIOLABORAL 

Amb la definició dels elements següents: 

- Objectius  del centre en relació amb els diferents agents clau 
implicats al mateix i d'acord amb els serveis que recollirà. 

- Activitats  que es portaran a terme des del centre i serveis que 
s’integraran. 

- Model de negoci del centre (metodologia Canvas), concretant: 
segments de clients, proposta de valor, canals, relacions amb 
clients, fonts d'ingressos, estructura de despeses, recursos clau, 
activitats clau i socis clau. 

- Principals vies de desenvolupament  del centre: tant respecte al 
seu model organitzatiu, com de finançament. 

Productes resultants: 

o DISSENY ORGANITZATIU I MODEL DE NEGOCI DEL CENTRE 
POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA INTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL. Veure Annex 8. 

 

6. PLANIFICACIÓ D'USOS DEL CENTRE POLIVALENT PER A 
L’AUTONOMIA PERSONAL I LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 

S’ha realitzat el pla d’usos del centre polivalent, concretant: 

- La distribució d'espais i la seva funcionalitat 

- El pla d'usos dels diferents espais per la prestació de serveis i el 
desenvolupament de les activitats definides anteriorment  

- Els requeriments i recursos necessaris dels diferents espais 

Productes resultants: 

o PLA D'USOS DEL CENTRE POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL. Veure Annex 9. 

 

  



 

 10

6. SEMINARIS DE TREBALL REALITZATS 

Pel desenvolupament i la coordinació dels processos de treball que s’han descrit a les 
pàgines anteriors, s'han celebrat seminaris de treball mensuals en els quals han 
participat les següents persones: 

Per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà: 

o Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

o Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà.  

o Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 

o Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà.  

o Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 

Per part de l'empresa de consultoria Alter Civites S.L.: 

o Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director d’Alter Civites, S.L. 

o Sra. Nekane Navarro, Consultora d’Alter Civites, S.L.  

 
Les dates de celebració dels seminaris han estat les següents: 

o 21 de gener de 2014 

o 17 de febrer de 2014 

o 17 de març de 2014 

o 30 d’abril de 2014 

o 10 de juny de 2014 

o 21 de juliol de 2014 

o 29 de setembre de 2014 

o 27 d’octubre de 2014 

o 24 de novembre de 2014 

A l'Annex 10 es recullen les actes d'aquests seminaris de treball. 

 

  



 

 11

ANNEXOS 
 

ANNEX 1: PLA OPERATIU DE LA POSADA EN MARXA DE LA 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 
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1. PRESENTACIÓ  

En el marc del projecte “Treball a les 7 comarques", impulsat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat 
pel Fons Social Europeu (FSE), el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha portat a 
terme, durant 2013, l’acció “Creació d’una central múltiple de serveis”, amb el 
desenvolupament de les activitats següents: 

ACTIVITAT PRODUCTES RESULTANTS 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I D’ACCIÓ 
PER AL DISSENY I POSADA EN MARXA DE 
L’OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS 

PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA 
INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL 
PALLARS JUSSÀ 
PLA D’ACCIÓ 2013-2015 

CATALOGACIÓ DELS SUPORTS I SERVEIS 
DE PROXIMITAT PER A LA VIDA 
AUTÒNOMA A LA COMUNITAT 

CATÀLEG DE SUPORTS I SERVEIS DE 
PROXIMITAT PER A LA VIDA AUTÒNOMA A LA 
COMUNITAT 

IDENTIFICACIÓ DE PROVEÏDORS DE 
SERVEIS I SUPORTS DE PROXIMITAT DE 
LA COMARCA 

GUIA DE PROVEÏDORS DE SUPORTS I SERVEIS 
A LES PERSONES DEL PALLARS JUSSÀ 

DISSENY DEL MODEL ORGANITZATIU, 
FUNCIONAL I JURÍDIC DE LA 
PLATAFORMA DE SERVEIS I DELA 
CENTRAL MÚLTIPLE 

PLA D’EMPRESA 
DOCUMENTACIÓ JURÍDICA 

BASES FUNCIONALS DEL SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL  
SUPORT DE CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA 
I SECRETARIA TÈCNICA 

Ordres del dia i resums de les reunions i seminaris 
de treball 
Procés de benchmarking per a la recerca de bones 
pràctiques de referència i potencial projecte europeu 
Informe executiu 

 

El Pla Estratègic 2013 – 2018 per una Oferta Integral de Serveis de Proximitat al 
Pallars Jussà elaborat formula les següents línies estratègiques: 

4. CENTRATS EN LA PERSONA : portar a terme una planificació centrada en la 
persona, dinamitzant els recursos de la pròpia persona, la seva família i el seu 
entorn més proper. 

5. UNA OFERTA INNOVADORA : configurar i activar una oferta integral de 
suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la comunitat de les 
persones en situació de dependència i altres necessitats de suport del Pallars 
Jussà, amb un alt nivell d’innovació en mètodes i sistemes. 

6. COOPERAR PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA : crear un 
marc de cooperació entre empreses, entitats i administracions públiques, que 
permeti generar un alt nivell de retorn pel desenvolupament empresarial, 
econòmic i d’ocupació a la comarca, així com la fixació de la població en el 
territori. 

En la segona línia estratègica definida, s’estableix l’objectiu següent: Estructurar 
l’organització d’una xarxa de serveis de proximitat  que afavoreixi la promoció de 
l’autonomia personal, la prevenció de la dependènci a i una millor resposta a les 
situacions de cronicitat . 
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Aquesta xarxa es concretarà en la Central Múltiple de Serveis definida l’any 2013, així 
com altres serveis i recursos de proximitat. 

El present document recull el pla operatiu per  activar la Central Múltiple de Serveis 
de Proximitat del Pallars Jussà  com a marc de coordinació i integració dels serveis 
que ofereix la comarca per a les persones en situació de dependència o amb altres 
necessitats de suport.  

 

2. LA XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS 
JUSSÀ 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà vol configurar una oferta Integral de serveis 
de proximitat , estructurant l’organització d’una XARXA de serveis de proximitat que 
afavoreixi:  

  la promoció de l’autonomia personal  

                la prevenció de la dependència   

                i una millor resposta a les situacions de cronicita t.  

I ho vol fer en un marc de cooperació amb tots els agents implicats : la iniciativa 
empresarial, el sistema sanitari, la societat, etc. 

Aquesta xarxa serà clau pel desenvolupament de la visió de futur definida al Pla 
estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat  

La VISIÓ de futur que es concreta en l'esmentat Pla Estratègic és la següent: 

 

 

 

 

 

 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà vol impulsar: 

• una oferta integral de serveis de proximitat   

• perquè tota persona amb necessitats de suport  pugui viure al 
seu entorn en condicions de qualitat de vida,  

• tot contribuint al desenvolupament sostenible  del territori, 

• mitjançant un alt nivell d’innovació i retorn . 



 

 16

 

D’aquesta manera, es pretén l’organització i posada en marxa efectiva de la Xarxa de 
Serveis de Proximitat, amb resultats i impacte  en els àmbits següents: 

• En la persona  i el seu entorn familiar , promovent la permanència al propi 
domicili i la seva qualitat de vida. 

• En la contribució a fixar la població del territori, atenent millor les necessitats 
de la població dels indrets més allunyats de les zones urbanes. 

• En la generació i manteniment d’ocupació a la comarca , amb nous llocs de 
treball en els serveis a les persones.  

• En la promoció econòmica del territori , amb un increment del volum 
d’activitat del sector. 

• En la cooperació entre els agents – públics i privats – q ue operen en els 
serveis i recursos de proximitat  de la comarca. 

Els serveis de proximitat i els serveis a domicili són jaciments amb un alt potencial 
de creació futura de llocs de treball . Entre les causes, molt diverses, trobem 
l'envelliment de la població i la incorporació de la dona en el món del treball. Tot indica, 
així, que s'incrementaran les empreses  dedicades a tenir cura de persones, 
lliurament de menjars i altres productes a domicili, serveis de companyia a casa, 
càtering o la cura d'animals domèstics, plantes, etc.  

Amb la posada en marxa de la xarxa es preveu la generació d’ocupació al sector de 
serveis de proximitat, oferint, a més, oportunitats per a les persones amb especials 
dificultats, com els joves de la comarca que moltes  vegades han de buscar feina 
fora del territori o les persones amb discapacitat que no troben serveis laborals .  
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3.  LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS EN EL MARC DE 
LA XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT 

La Xarxa de Serveis de Proximitat pretén: 

  ser el marc de coordinació i integració dels serveis que ofereix l a comarca per 
a les persones en situació de dependència o amb altres necessitats de suport, 

una xarxa de coordinació oberta (Serveis Socials, teixit empresarial, proveïdors, 
etc.) 

 promovent la cooperació entre l’oferta existent 

 per cobrir la demanda de les necessitats de suport per a l’autonomia personal. 

 

Tot això comptant amb una Central múltiple de serveis:  

 com a nucli central i dinamitzador  dels recursos al servei de les persones 

 com a eina de coordinació i gestió de les relacions amb els proveïdors 

i com a element impulsor de la innovació, el coneixement i la tecnologia  al 
servei de les persones amb necessitats de suport. 

 

 

 

 

 

 

 

Territori 

Central múltiple de serveis 

Cartera de serveis i suports de proximitat 

Serveis 
personals 

Foment oferta 
proveïdors Innovació Cooperació 

Família 

Persona 

Recursos 

Processos 

Resultats 
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Finalitat de la Central:  

- Complementar l’oferta serveis de proximitat existents en l’actualitat al territori, 
impulsant l’ampliació de suports per a la millora de la qualitat de vida, de 
l’habitatge i de la salut. 

- Oferir assessorament i orientació per accedir a serveis privats i coordinació 
amb els serveis públics de la Comarca. 

- Promoure la igualtat dels ciutadans i ciutadanes de tota la comarca per accedir 
als serveis de proximitat. 
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Diagrama de processos de la Xarxa i la Central Múltiple: 

 

        
  

 

 

 

  

ALTRES SERVEIS DE SUPORT PER LA MILLORA DE LA 
QUALITAT VIDA  
(serveis que no són de responsabilitat pública) 
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4. SERVEIS QUE PRESTARÀ LA CENTRAL MÚLTIPLE 

La Central Múltiple de Serveis, com a nucli de la Xarxa de Serveis de Proximitat del 
Pallars Jussà i com a espai de coordinació, prospecció i innovació en el marc 
d'aquesta, oferirà els serveis següents: 

1. Disseny del Catàleg de la Xarxa de Serveis de Proximitat del Pallars 
Jussà 

2. Prospecció per a la identificació de noves necessitats de les persones 
amb necessitats de suport no cobertes i impuls de nous serveis o de 
millores en els existents per donar resposta a les necessitats 
identificades. 

3. Prospecció de proveïdors i aliats per a la prestació de serveis de 
proximitat. 

4. Coordinació dels serveis de la Xarxa i suport a la cooperació, a la 
generació d'economies d'escala i a la millora continua en el marc de la 
mateixa. 

5. Dissenyar eines per treballar amb la màxima qualitat des de la 
concepció de la planificació centrada en la persona, promovent la 
màxima cooperació entre els diferents sistemes de resposta. 

6. Realitzar un treball sistematic de coordinació amb la JUSSACTIU, 
Societat de Foment del Pallars Jussà, S.A. i amb el sector social per 
desenvolupar la Xarxa de Serveis de Proximitat. 

7. Portar a terme el seguiment constant de l'aplicació del sistema 
d'acreditació i avaluació definit en el marc de la Xarxa de Serveis de 
Proximitat. 

 

5. MARCS DE COL·LABORACIÓ I ACREDITACIÓ DE 
PROVEÏDORS 

Per a l'articulació de la Xarxa de Serveis de Proximitat  es preveu la signatura d'un 
Acord marc de col·laboració entre el Consell Comarc al (àrees de Promoció 
Econòmica i de Serveis Socials) i JUSSACTIU, Societ at de Foment del Pallars 
Jussà, S.A. 

L’acord no establirà les condicions contractuals en el cas de contractació d’un servei. 
Si es produeix una contractació, aquesta haurà de produir-se segons les vies que a tal 
efecte disposin el Consell comarcal i JUSSACTIU. 

Es preveu, en el marc d'aquest, la concreció dels següents acords: 

1. Suport mutu en el desenvolupament de les funcions corresponents a cada una 
de les parts signants. 

2. Continuar amb la col·laboració en el disseny i planificació de pr ojectes 
innovadors per una òptima gestió de l’oferta i la demanda de serveis de 
proximitat. 

3. Fomentar iniciatives conjuntes per donar resposta a les nece ssitats no 
ateses en matèria de serveis de proximitat, cercant l’equilibri i el punt de 
trobada entre oferta i demanda. 
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Per això, es preveu les següents funcions de les parts: 

Àrea de Serveis Socials: 

• Gestionar l’accés a les prestacions i recursos de la xarxa, des de la planificació 
centrada en la persona i l’atenció a les seves necessitats. 

• Contractar proveïdors, si s’escau (d’acord amb els procediments de 
contractació del Consell Comarcal). 

• Realitzar un seguiment de l’aplicació de criteris de qualitat en els serveis de 
proximitat. 

Àrea de Promoció Econòmica: 

• Fomentar la creació d’empreses en el sector dels serveis de proximitat. 

• Promoure la col·laboració del sector públic i privat de la comarca per tal 
d’endegar iniciatives en l’àmbit dels serveis de proximitat, que ajudin a la 
dinamització econòmica del territori. 

JUSSACTIU, Societat de Foment del Pallars Jussà, S. A.: 

• Fomentar l’existència d’una oferta sòlida i de qualitat de serveis i suports de 
proximitat a la comarca. 

• Oferir suport al teixit empresarial per millorar les seves competències per 
formar part de la Xarxa. 

 

En el marc d'aquest Acord, es demanarà a qualsevol entitat o empresa que gestioni un 
servei de proximitat al territori o que participi en un projecte per a la creació d’un recurs 
en aquest àmbit que s’adhereixi  a l’acord marc. 

L’adhesió a l’acord marc suposarà l’acceptació dels valors del Pla Estratègic com a 
propis en el desenvolupament de qualsevol actuació relacionada amb l’oferta de 
serveis de proximitat. 

A més, es podran signar futurs acords amb terceres parts per l’impuls a iniciatives 
innovadores en el marc de la Xarxa de serveis de proximitat. 

 

 

En aquest sentit, la CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS  desenvoluparà les funcions  
que es detallen a continuació: 

1. Realitzar un seguiment de l'Acord, promovent la coordinació i cooperació entre 
les parts. 

2. Donar suport a les parts signants en el desenvolupament de les seves 
funcions. 

3. Donar suport als proveïdors per a la seva adhesió a l'acord i vetllar pel 
compliment dels valors implicits. 

 

ACREDITACIÓ DE PROVEÏDORS PER FORMAR PART DE LA XAR XA 

En l'acreditació i qualitat dels proveïdors de la Xarxa, es preveu el següent repartiment 
de funcions: 
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En aquest sentit, la Central Múltiple de Serveis  serà la responsable de: 

1. Donar suport a les parts en el desenvolupament de les seves funcions. 

2. Vetllar per l'aplicació del sistema d'acreditació i avaluació definit, realitzant un 
seguiment constant. 

3. Portar a terme la coordinació i comunicació amb els proveïdors acreditats i que, 
per tant, siguin part de la Xarxa de Serveis de Proximitat. 

 

 

6. FASES PER A LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

Durant l'any 2014 es preveu portar a terme la creació i posada en marxa de la Central 
Múltiple de Serveis. Per això, es considera necessari portar a terme les fases 
següents: 

1. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA CENTRAL I 
ASSIGNACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL NECESSARI 

 Activitats: 

- Aprovació de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis per part de l'equip de govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 

- Signatura de l'acord marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i JUSSACTIU, Societat de Foment del Pallars Jussà, S.A. 
per a la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de Serveis. 

- Assignació de l'equip de direcció i treball necessari. 

Temporalitat: març - juny 2014 

2. PROTOCOLARITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE LA CENTRAL M ÚLTIPLE DE 
SERVEIS  

 Activitats: 

• Atracció de l’oferta 
Consell Comarcal + 
JUSSACTIU 

• Establiment de condicions de 
qualitat  

• Acreditació de solvència tècnica i 
econòmica 

Consell Comarcal + 
JUSSACTIU 

• Foment de la innovació i la 
cooperació 

• Suport per la millora de capacitats i 
competències de professionals 

Consell Comarcal + 
JUSSACTIU 
 
amb una base de treball 
compartida, depenent de la 
naturalesa de l’entitat 
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- Elaboració del protocol de gestió de l'activitat de la Central Múltiple de 
Serveis, amb la protocolarització, diagramació i concreció dels actors 
implicats en cadascun dels següents processos: 

� Procés de detecció i gestió demanda (actors: Consell Comarcal, 
Serveis Socials) 

� Procés de promoció i gestió de la qualitat en l’oferta (Consell 
Comarcal - Serveis Socials  i Promoció Econòmica - i Jussactiu S.L.) 

� Procés d’innovació, transferència i cooperació (i actualització constant 
Central) (Consell Comarcal - Serveis Socials  i Promoció Econòmica - 
i Jussactiu S.L.) 

Temporalitat: maig - setembre 2014 

 

3. ASSIGNACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL DE LA CENTRAL M ÚLTIPLE DE 
SERVEIS 

Activitats: 

- Assignació de l'equip de treball de la Central Múltiple de Serveis:  

� Direcció de la Central 

� Coordinació de la Central 

� Suport administratiu 

� Altres suports: comunicació, personal en pràctiques, etc. 

- Definició del perfil professional (funcions i competències clau) del/la 
coordinador/a de la Central. 

- Selecció del/la coordinador/a de la Central i realització d’un anàlisi de 
l’adequació al perfil definit. 

Temporalitat: març - setembre 2014 

 

4. DISSENY DEL PROCÉS I CONDICIONS D'HOMOLOGACIÓ PE R FORMAR 
PART DE LA XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT QUE GESTI ONA LA 
CENTRAL 

 Activitats: 

- Disseny del procés d'homologació de proveïdors de la Xarxa de Serveis 
de Proximitat del Pallars Jussà que es gestionarà des de la Central com a 
procediment administratiu per formar-hi part. 

- Definició de les condicions d'homologació, entre les quals (pendent de la 
seva concreció) es preveuen les següents: 

o Declaració de compliment de normativa i d'obligacions fiscals i 
laborals per part del proveïdor 

o Compromís ètic i de qualitat, en el que es concretaran els 
aspectes següents i l'incompliment reiterat del qual podrà suposar 
l'expulsió de la xarxa: 

� Compromís amb la persona com a principal criteri d'actuació 

� Prevenció de conflictes d'interessos 
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� Garantia de confidencialitat 

� Prevenció de competència deslleal 

� Compromís de treballar cap a la implementació de polítiques 
de qualitat 

� Compromís amb la formació continua dels treballadors per 
garantir la qualitat del servei 

� Altres 

- Constitució d'un Comité d'homologació, com a òrgan bilateral format pel 
Consell Comarcal i JUSSACTIU. 

- Homologació dels primers proveïdors que formaran part de la xarxa en la 
primera etapa de posada en marxa. Es preveu incorporar en aquesta 
etapa aquells serveis bàsics per a l'autonomia de les persones, però que 
no son de responsabilitat pública, per exemple: perruqueria a domicili, 
podologia,, electricitat i fontaneria a domicili, construccions per supressió 
de barreres arquitectòniques, àpats a domicili i bugaderia. 

Temporalitat: maig - juliol 2014 

 

5. ADEQUACIÓ DE LA SEU DE LA CENTRAL 

 Activitats: 

- Adequació de l'espai per a la prestació de serveis de la Central. Es 
preveu que la Central Múltiple de Serveis s'ubiqui a Tremp. Edifici Sant 
Jordi (despatx i espai polivalent). 

Temporalitat: setembre 2014 

 

6. PROGRAMACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PER A LA POSADA EN  MARXA DE 
LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

 Activitats: 

- Disseny de la marca i la imatge corporativa de la Central 

- Elaboració dels suports de comunicació bàsics per a la presentació de la 
Central: 

o Cartera de serveis i suports de proximitat, per a la seva difusió 

o Mapa de proveïdors 

o Dossier de presentació 

- Difusió de la posada en marxa de la Central per al coneixement de la 
seva oferta per part de la ciutadania: 

o Realitzar presentacions de la iniciativa 

o Portar a terme un bustiatge al territori amb l’oferta de la Central 

o Enviar documentació i presentar la iniciativa als mitjans de 
comunicació de la comarca 

Temporalitat: juny - setembre 2014 
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7. OBERTURA AL PÚBLIC I PRIMERA FASE PILOT DE PREST ACIÓ DE 
SERVEIS 

 Activitats: 

o Obertura al públic de la Central Múltiple de Serveis 

o Desenvolupament de la fase pilot de prestació de serveis (amb el 
primer conjunt de serveis definits abans) 

o Avaluació de la fase pilot i planificació del desenvolupament de 
l'activitat de la central per a les fases següents.  

En el marc d'aquesta avaluació, es preveu analitzar també el 
potencial interès de creació d'una fundació per promoure 
iniciatives socials al territori amb els recursos que es generin per 
la prestació de serveis des de la Central. 

Temporalitat:  

o Obertura: octubre 

o Fase pilot: octubre - desembre 

o Avaluació: desembre 
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7. RECURSOS NECESSARIS PER A LA POSADA EN MARXA 
DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

 

UBICACIÓ:    Tremp. Edifici Sant Jordi. (despatx i espai polivalent) 

 

RECURSOS HUMANS PER A LA POSADA EN MARXA DE LA CENT RAL: 

• 1/2 jornada Auxiliar Administrativa. 

• 1/2 jornada d’un/a Tècnic/a. Perfil: coneixedor/a de l’entorn i amb capacitats de 
comunicació i lideratge. Dinàmic/a i creatiu/va. 

• Suport dels equips de Serveis Socials del Consell Comarcal. 

• Direcció compartida: Gerent de JUSSACTIU 

                                        Directora tècnica de Serveis Socials 

• Suport tècnic de comunicació. 

• Suport de personal en practiques. 

 

RECURSOS TÈCNICS: 

• Un ordinador portàtil 

• Una impressora 

• Línea telefònica 

 

RECURSOS MATERIALS: 

• Espai equipat 

• Material d’oficina 

• Sala de reunions 

 

RECURSOS ECONÒMICS:               

• Sou Auxiliar Administrativa a ½ jornada: 10.892,47 €      

• Sou Tècnic a ½ jornada:  15.290,04 € 

• Direcció: 2.000 € 

• Disseny: 300€ 

• Difusió: 1.000€ 

• 5% gestió: 1.474,12€  

Total primer any: 30.956,63 € 
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ANNEX 2: COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ A LA CENTRAL MÚLTIP LE 
DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
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COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ A LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SER VEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 

 

Dades identificatives de l’empresa  

Denominació social: ..................................................................... 

Nom comercial: ............................................................................ 

NIF/CIF: ........................ 

 

Dades de contacte de l’empresa: 

Domicili (Adreça, població i CP): ....................................................... 

Adreça electrònica: ............................................................................ 

Telèfon: .................. 

Fax: ........................ 

Persona de contacte: ......................................................................... 

 

Declaració responsable  

Noms i cognoms: ....................................................... 

NIF: ........................ 

En qualitat de: ....................................................... 

 

DECLARO que l'organització que represento: 

� Vol realitzar, per la present, l'adscripció a la Central múltiple de serveis de 
proximitat del Pallars Jussà, com a nucli central i dinamitzador dels recursos 
del territori, eina de coordinació i gestió de les relacions amb els proveïdors i 
element impulsor de la innovació, el coneixement i la tecnologia al servei de les 
persones amb necessitats de suport. 

� Treballarà activament per al desenvolupament de la finalitat de la Central 
múltiple de serveis, que és la següent: 

- Complementar l’oferta serveis públics existents a la comarca per 
ampliar els suports per la millora de la qualitat de vida, l’habitatge i la 
salut. 

- Oferir assessorament i orientació per accedir a serveis privats de 
proximitat i coordinar aquesta oferta amb els serveis públics existents. 

- Promoure la igualtat dels ciutadans i ciutadanes de tota la comarca per 
accedir a serveis de proximitat. 

� Accepta els valors de la personalització, l'equitat, la sostenibilitat, la cooperació 
i la innovació com a propis en el desenvolupament de qualsevol actuació 
relacionada amb l’oferta de serveis de proximitat que portem a terme en el 
marc de la Central múltiple de serveis. 

� Es compromet a vetllar pel manteniment d'una oferta de serveis i suports de 
proximitat de qualitat, aplicant processos d'innovació i millora continua, així com 
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invertint en formació per a la millora de les competències del seu equip 
professional. 

 

I CERTIFICO que l'organització que represento: 

� Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

� Compleix la normativa d’integració social de persones amb discapacitat atès 
que (marcar el que correspongui):  

- __ l’empresa està integrada per un nombre de treballadors/es amb 
discapacitat no inferior al 2% de la plantilla, en concret del ........%  

- __ l’empresa està integrada per menys de 50 treballadors/es i el 
nombre de treballadors/es amb discapacitat és inferior al 2% de la 
plantilla  

- __ l’empresa està integrada per 50 o més treballadors/es i s’ha adoptat 
alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 
364/2005, de 8 d’abril. 

� Compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en 
matèria laboral i de seguretat social així com també la d’obertura, instal·lació i 
funcionament legal, i en particular compleix tota la normativa de prevenció de 
riscos laborals. 

 

 

(Signatura)  

(lloc i data) 
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ANNEX 3: GUIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ENTREVISTES AL S 
GRUPS D’INTERÈS 
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Guió per a la realització d’entrevistes als grups d ’interès 

27 de juliol de 2014 

 
 
 
 
 
 

  

  

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte  
“Treball a les 7 comarques” i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu. 

CENTRAL MÚLTIPLE  
DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
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QÜESTIONARI PER A LA REALITZACIÓ D’ENTREVISTES A RE PRESENTANTS 
DELS GRUPS D’INTERÈS DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERV EIS 

 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà està treballant per configurar una oferta 
Integral de serveis de proximitat , estructurant l’organització d’una XARXA que 
afavoreixi:  

  la promoció de l’autonomia personal  

                la prevenció de la dependència   

                i una millor resposta a les situacions de cronicita t.  

I ho vol fer en un marc de cooperació amb tots els agents implicats : la iniciativa 
empresarial, el sistema sanitari, la societat, etc. 

 

La VISIÓ de futur que orienta aquest projecte és: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Central múltiple de serveis es configura com el nucli central i dinamitzador  
dels recursos al servei de les persones, com a eina de coordinació i gestió de les 
relacions amb els proveïdors i com a element impulsor de la innovació, el 
coneixement i la tecnologia  al servei de les persones amb necessitats de suport que 
viuen al Pallars Jussà. 

La seva finalitat és: 

• Complementar l’oferta serveis públics existents a l a comarca  per ampliar 
els suports per la millora de la qualitat de vida, l’habitatge i la salut. 

• Oferir assessorament i orientació per accedir a serveis pr ivats de 
proximitat  i coordinar aquesta oferta amb els serveis públics existents. 

• Promoure la igualtat dels ciutadans i ciutadanes de tota la com arca  per 
accedir a serveis de proximitat. 

 

 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà vol impulsar: 

• una oferta integral de serveis de proximitat   

• perquè tota persona amb necessitats de suport  pugui viure al 
seu entorn en condicions de qualitat de vida,  

• tot contribuint al desenvolupament sostenible  del territori, 

• mitjançant un alt nivell d’innovació i retorn . 
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D’acord amb aquest plantejament inicial, respon a continuació, si us plau, les 
qüestions següents: 

 
 
 
 

1. Indica a continuació, si us plau, quins serveis consideres que la Central ha 
d’integrar, puntuant en cada cas d’1 a 4, sent: 
 

Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt imporant i prioritari: 4 
 

SERVEIS 
 
 

PUNTUACIÓ  

Serveis d'atenció domiciliària 
Servei d'ajuda al domicili 

  
Servei de caràcter personal   
Servei de caràcter domèstic   

Tecnologies de suport i cura 

  

Teleassistència domiciliària fixe   
Teleassistència domiciliària mòbil   
Sensors   

Serveis complementaris per a l'autonomia personal    Domicili o no 

  

Càtering   
Bugaderia   
Transport a la demanda/transport adaptat   
Podologia   
Perruqueria a domicili   
Mainaderes   
Logopèdia   
Fisioterapeuta   

 Musicoteràpia  
 Taller de memòria  
 Servei de préstec i lectura a domicili  
 Altres:  
Serveis per a la millora i accessibilitat dels habi tatges 

  
Reformes i rehabilitació   
Supressió de barreres   

Serveis residencials 

  
Centre de dia   
Residències   

Servei d'ajuts tècnics per l'atenció personal 
  Ajuts tècnics   
 

 

Perfil entrevistat/ada: 
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2. Es preveu articular a la Central Múltiple de Ser veis una xarxa d’experts del 
territori que puguin assessorar a les persones amb necessitats de suport per 
a l’autonomia personal en aquells àmbits clau per a  la millora de la seva 
qualitat de vida. Pots valorar, si us plau, quin só n els àmbits més 
determinants en aquest sentit? Puntuant en cada cas : 
 

Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt imporant i prioritari: 4 
 
 

ÀMBITS D’ASSESSORAMENT CLAU  PUNTUACIÓ 

 

Accessibilitat i millora dels habitatges (experts: arquitectes 
tècnics) 

 

Ajudes tècniques i tecnològiques (experts: ergoterapeutes)  

Millora de les capacitats funcionals (experts: 
fisioterapeutes)  

 

Altres (especificar): 

 

 

 
 
 
3. Consideres que coneixes suficientment l’oferta d e serveis de proximitat de la 

comarca?  
Serveis de proximitat entès com el conjunt de serveis i suports (tant de 
proveïdors públics com privats) al servei de les persones amb dificultats per 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i de  qualitat en el seu entorn 
proper. 

 
 

 a. Si 
 b. No 

 
 
 

4. Pots descriure, si us plau, la teva relació actu al amb els serveis de proximitat 
del territori del Pallars Jussà? 

 

  
 
 
 
 
 
 
5. Per quins canals t’agradaria rebre la informació  sobre els serveis de 

proximitat de la comarca? 
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CANAL SI - NO 

Central Múltiple de Serveis  

Contacte personal: professionals de serveis socials del 
Consell Comarcal 

 

Contacte personal: professionals d’entitats prestadores 
de serveis 

 

Informació i butlletins per correu electrònic  

Cartes o circulars  

Pàgina web del Consell Comarcal  

Pàgina web d’entitats prestadores de serveis  

Altres canals: 

Quins? 

 

 

6. Consideres la Central Múltiple de Serveis és un recurs necessari per millorar 
la prestació de serveis de proximitat als ciutadans  i ciutadanes del Pallars 
Jussà? 
 

 a. Si 
 b. No 

 
Explica, si us plau, la teva resposta: 
 
 
 
 
 
 

7. Observacions i comentaris: 
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ANNEX 4: INFORME RESUM DELS RESULTATS DE LES 
ENTREVISTES REALITZADES ALS GRUPS D’INTERÈS 
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INFORME DELS RESULTATS DE LES ENTREVISTES 

Nombre total d’entrevistes: 55 entrevistes 

Perfil dels entrevistats: 

• Usuaris: 23 entrevistats 
o 14 famílies de diferent tipologia familiar i de municipis diferents. 
o 4 usuaris del Programa Suport a la Llar 
o 5 usuaris amb dependència (1 usuari de grau I, 2 usuaris de 

grau II, 2 usuaris de grau III) 
• Tècnics de l’administració: 8 entrevistats 

o Tècnic de promoció econòmica de La Pobla de Segur 
o Tècnic de promoció econòmica del Consell Comarcal  
o Tècnica d’habitatge del Consell Comarcal  
o Educador social dels SSB del Consell Comarcal 
o Treballadora social dels SSB del Consell Comarcal 
o Director del SOC de Tremp 
o Treballadora social del CAP de Tremp 
o Treballadora social de l’Hospital Comarcal de Tremp 

• Polítics de l’administració: 3 entrevistats 
o Alcalde de la Pobla de Segur (alcalde de municipi de més de 

3.000 habitants) 
o Alcalde de la Torre de Capdella (alcalde de municipi de menys 

de 1.000 habitants) 
o Regidora de l’Ajuntament de Tremp (polític de municipi de més 

de 6.000 habitants) 
• Proveïdors: 13 entrevistats 

o 1 podòloga 
o 2 fisioterapeutes 
o 1 terapeuta ocupacional 
o 1 constructor 
o 1 arquitecte 
o 3 de l’àmbit de la restauració 
o 1 taxista 
o 3 directores de les residències de la comarca 

• Entorn i Comunitat: 7 entrevistats 
o 5 Associacions de Gent Gran de la comarca 
o Representat de TV Pirineus 
o Representant del Pallars Digital 

• Jussactiu: 1 entrevistat 

 

 

 

 

 

De la pregunta 1, on es valora la importància que diferents serveis estiguin integrats a 
la Central Múltiple de Serveis, el resultat és el següent: 
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Com es pot observar a la gràfica, el Servei d’Atenció al Domicili de caràcter personal 
és el servei més puntuat amb 3,6 punts de mitjana. Els serveis de Centre de Dia, 
Residències i Ajuts tècnics són els altres tres serveis més ben valorats amb una 
puntuació mitjana del 3,4. 

Els serveis amb una puntuació més baixa són els de perruqueria, mainaderes i servei 
de préstec i lectura al domicili,  concretament amb 2,2 punts de mitjana. 

A la pregunta 2, els entrevistats valoren els professionals que es proposaven de formar 
part d’una xarxa d’experts del territori amb l’objectiu d’assessorar a les persones amb 
necessitats de suport per l’autonomia personal en aquells àmbits claus per la millora 
de la seva qualitat de vida. De les puntuacions dels entrevistats, el resultat és el 
següent: 

 

El professional/expert més valorat és el fisioterapeuta amb una puntuació mitjana de 
3,5, seguit de l’ergoterapeuta amb 3,4 punts de mitjana i per últim l’arquitecte tècnic 
amb 3,3 punts de mitjana. 

A la pregunta 3 es valora el coneixement dels serveis de proximitat de la comarca per 
part dels entrevistats. Dels 53 entrevistats, 30 manifesten que coneixen els serveis de 
proximitat de la comarca, i 23 diuen que no els coneixen. 

3,6
3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Pregunta 1. Puntuació dels serveis que pot integrar 
la Central Múltiple de Serveis

3,3

3,4

3,5

Pregunta 2. Xarxa d'experts de la 
Central Múltiple de Serveis

Arquitectes tècnics

Ergoterapeutes

Fisioterapeutes
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La pregunta 5, es valoren quins canals són els més idonis per rebre la informació dels 
serveis de proximitat de la comarca. D’aquesta pregunta es pot destacar que els 
canals més acceptats i valorats pels entrevistats són el Contacte personal a través de 
professionals dels serveis socials del Consell Comarcal i  la Central Múltiple de 
Serveis. El canal d’informació amb menys puntuació és el de cartes o circulars. 

La pregunta 6, on es valora si la Central Múltiple de Serveis és un recurs necessari per 
la millora de la prestació dels serveis de proximitat a la comarca, la gràfica ens mostra 
que la majoria dels entrevistats, 52 persones, han manifestat que sí que creuen que és 
un recurs necessari, 1 entrevistat manifesta que no és un recurs necessari, i 2 no 
s’han manifestat al respecte. 

 

 

Preguntes obertes: 

Pregunta 1. Altres serveis. Propostes d’altres serv eis que no es contemplen al 
llistat de serveis. 

poder fer exercicis a casa/centre per fer fisioteràpia (sala adaptada)/més habitatges 
tutelats/Acompanyament metge persones grans/Voluntariat, més habitatges 
tutelats/més habitatges tutelats/domicilis els casos greus/Centre de dia pels caps de 
setmana/Depèn de la situació de la persona per puntuar o saber la importància de 
cada servei/Ampliar serveis de transport a la demanda/recursos a nivell de salut 
mental. 

Pregunta 2. Altres professionals que es proposen qu e formin part de la xarxa 
d’experts: 

coordinador que recollir informació i donés pautes a la família a casa/professional 
àmbit social (acompanyament metge persones grans soles, intercanvi, cedir 
habitacions estudiant) banc del temps/servei jurídic i ajuts per tràmits/arquitecte, 
professional àmbit social, assessorament econòmic i legal/Experts en funció dels 
serveis/Advocat i economistes: assessorament legal en situacions de dificultat. 
Important si es vol oferir un servei de qualitat. El desconeixement de la llei ens fa més 
assistencialistes i molts d'aquests serveis no caldrien./terapeuta ocupacional 
professional de recolzament emocional i resolució de conflictes en moments claus de 
canvi i de crisi/terapeuta ocupacional/Podòleg/suport emocional a la persona i a la 
família i cuidadors/terapeuta ocupacional/treballadora social/Experts: 
dietistes/terapeutes ocupacionals. Crear entorns segurs. Associacions de malalts per 
suports i grups d'ajuda/Psicòlegs/educadors socials/Suport social 

Pregunta 4. Pots descriure la teva relació actual a mb els serveis de proximitat 
del territori: 

Pregunta 6. la Central Múltiple de 
Serveis és un recurs necessari?

SI

No
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Bona relació. Usuària del teleassistència/Nul·la/Cap/Ho he necessitat per la meva 
mare. Ús Centre de Dia Balaguer (Malalts mentals)Incipient.  No he utilitzat els serveis 
de proximitat/Beneficiari del servei de salut mental/El seu fill fa fisioteràpia i 
rehabilitació. Porta pròtesi al peu/Cap relació/Sóc treballadora familiar. Faig 
assistència a la persona/Bona. Usuària de banc d'aliments. Família usuària d'ajuts 
tècnics/Sóc beneficiària del TAD i del SAD/El meu germà està fent ús de transport 
adaptat per anar a diàlisi hi ha tingut relació amb el servei de domicili/Estic treballant 
cuidant a una persona gran/Usuària puntual/Nul·la/Nul·la/He tenido que hacer uso del 
servicio de logopedia i fisioterapia para mis hijos/Xecs serveis/Bona/Centre de 
dia/SAD/Quan tenim una necessitat preguntem/No es té una visió global sinó que 
personalitzada en funció de la necessitat del moment/visió parcialitzatda/Tenim una 
visió més o menys general i en cas de necessitat sabem on podem acudir/Sabem on 
ens podem adreçar per sol·licitar una primera informació/Nivell professional i 
familiar/Relació a nivell professional: derivació de persones a SSB des de la borsa de 
treball i a la inversa/Relació directa amb SSB del Consell per gestionar i derivar als 
serveis de proximitat. Relació molt bona. Des de salut derivem a altres serveis públics 
per gestionar serveis. Des de Salut no hi han recursos propis d'atenció a les 
persones./No relació. De moment no els he necessitat/Treballa a l'àmbit de SSB i la 
relació és directa i coneix la realitat de l'entorn/Treballadora social/Relació és diversa 
ja que per circumstàncies personals utilitzo varis serveis. És propera i de fàcil accés 
amb la informació dels recursos existents./Bona però millorable. Trobada anual del 
sector social. Trobada per compartir des de la vessant de cada professional/Excel·lent 
tracte professional/Relació professional, concretament amb l'Hospital i Fisioterapeutes. 
Derivació a altres professionals per adequar habitatges/No els utilitzo però si que 
coneix a professionals que presten serveis/Nivell professional. Gestió d'obres per 
particulars. S'encarrega de la coordinació amb altres proveïdors que també 
intervenen/Nivell professional, coordinació amb SSB per la derivació de persones a la 
residència/centre de dia/Si, a nivell professional forma part de l'àmbit social. Creu que 
les persones desconeixen una mica (sector gent gran) els serveis de proximitat i els 
circuits de la xarxa pública/Nosaltres en formem part com a residència. Oferim serveis 
de proximitat. Es podrien potenciar més./A nivell professional i personal/A nivell 
professional (àmbit restauració)/Coneixement dels serveis de proximitat dins de l'àmbit 
de rehabilitació/Professional/Relació professional. Interrelació amb els diferents 
serveis/A nivell professional. Coneix els serveis pels treballs des de televisió, ja que 
fan difusió dels projectes i trobades de l'àmbit social/A nivell personal: 
fisioterapeutes/A nivell del càrrec d'Alcaldia és necessari saber quins serveis 
existeixen al territori i a la comarca/Relació professional/Coneix els recursos de la 
comarca arrel de la seva filla amb malaltia mental 

 

Pregunta 6. Explicació de la necessitat de la Centr al Múltiple de Serveis: 

Si que pot ser un recurs necessari per aproximar els recursos a algun moment que 
puguem necessitar/Perquè al territori hi ha un alt índex d'envelliment, els grans poden 
necessitar elements de suport/Per informar al ciutadà que pot tenir una mancança i/o 
necessitat/És útil perquè al territori no es disposa d'aquests recursos i es necessari per 
la millora del benestar del ciutadà/Per al benestar de les persones. Perquè visquin 
millor, se sentin acompanyats, tinguin algú a qui acudir, etc./Pel benefici de totes les 
persones que ho puguin necessitar/Et facilita la informació de com accedir als recursos 
que puguis necessitar/Seria un recurs on poder ajudar a les persones. Seria més 
personalitzat en funció de la situació personal de cadascú./Per millorar el benestar de 
les persones/Tenir un punt d'informació on poder adreçar-te per rebre assessorament i 
informació/És un servei de més proximitat i on es pot centralitzar la informació de tots 
els recursos/Donar resposta a les necessitats que pugui tenir/Per donar cobertura a les 
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necessitats de les persones/Amb aquest servei totes les millores estaran 
centralitzades i sabrem on adreçar-nos/Crec que és necessari perquè tothom pugui 
rebre aquesta ajuda/Si es pot dur a terme serà una bona iniciativa/Para mejorar el 
bienestar de las personas de la comarca/per tenir un punt de referència i no tenir que 
anar a tots els serveis/Perquè vaig informant-me segons el que necessito, d'un lloc a 
l'altre, i seria bo que m'informessin a casa fins que sigui gran en previsió de la meva 
malaltia/Si es té ben organitzat pot ser una alternativa i un recurs molt útil/Per tenir una 
informació global i un assessorament i tracte més personalitzat/Seria un referent, es 
valora molt positivament l'atenció personalitzada, informació fiable i real que respon a 
les necessitats/Es considera molt interessant poder tenir tota la informació de la 
comarca de tal manera que t'estalvia temps i anar d'un lloc a l'altre/Per la informació i 
assessorament personalitzat/Si per millorar el benestar de les persones. Derivació de 
SSB a la Central. Que la central formi part del Consell, no organisme autònom/Enfortir 
la xarxa existent, no crear un altre recurs sinó que treballar perquè la xarxa 
funcioni/Falten molts recursos a la comarca per facilitar l'autonomia. Amb més 
recursos i serveis  s'estalviaria molta institucionalització i s'optimitzarien recursos i es 
promou que puguin viure al seu entorn./Fer un servei que aglutini els serveis privats 
que complementin l'oferta pública sí, però no creu que sigui necessari crear un 
organisme nou amb personalitat jurídica i infraestructura pròpia, ja que el retorn mai 
seria superior a la inversió. Que formi part de l'estructura del Consell/Seria un 
avantatge per les persones que ho necessiten i que ara no accedeixen./Si, es bo tenir 
sempre un punt de referència/No ho acabo de veure clar. Em sembla bé un catàleg de 
serveis però crec que hi ha suficients recursos per donar aquesta informació. Ex: 
serveis socials i d'altres al Consell i als ajuntaments./Actualment existeix la necessitat i 
és coberta de forma informal amb la bona voluntat de les famílies, no sempre de la 
forma més òptima./Per la capacitat d'aglutinar serveis i professionals que desenvolupin 
els ajuts dirigits a les persones/És convenient. Disposada a col·laborar amb el servei. 
Podria formar part de la Central./Si, milloraria el benestar de les persones/Comarca 
amb gran potencial de qualitat de vida i més si hi ha serveis de qualitat. Això podria 
fomentar que la gent es traslladés a viure a la comarca./Per part dels usuaris hi ha 
desconeixement dels serveis de proximitat, és un bon canal per fer la derivació i 
informació de serveis/Si, per millorar la prestació de serveis en un sector 
desprotegit./Interessat en participar-hi/Recurs necessari pel territori, manca de serveis. 
Contacte personal/Comarca amb dispersió i les persones s'han de desplaçar als 
serveis amb transport privat i això dificulta l'accés/Si, serveix per donar oportunitats a 
empreses privades i descentralitzar servies de Lleida./Recurs necessari per la manca 
de coneixement dels serveis del territori./Els serveis han de ser de qualitat per tenir la 
confiança dels usuaris/Si, per aglutinar els diferents serveis de la comarca i facilitar el 
circuit i la gestió dels serveis./Territori complex per la tipologia de població i dispersió 
territorial. /Els serveis de proximitat són importants i més en una comarca on hi ha gent 
molt gran i socialment important/Comarca amb un alt índex de persones grans i és 
necessari unificar serveis i informació/Perquè el territori no hi ha suficients (inexistents) 
recursos per cobrir  necessitats de les persones amb mancança d'autonomia personal 

Pregunta 7. Observacions: 

Bona iniciativa/Si, dins de l'Àrea dels SSB. Planteja la idea de si pot haver-hi ja un 
perfil fe professional dins de l'àrea que gestioni aquest servei. Es podria fer aquest 
servei amb la infraestructura que ja existeix al Consell Comarcal, ja que és l'espai de 
referència dels SSB/Pot estar bé oferir un catàleg de serveis, no veig clar que una 
institució pública en faci la gestió i la coordinació de les relacions amb els proveïdors 
sense fregar el límit de l'intervencionisme/Gran idea. Molt important el perfil de 
professional que gestioni la Central/xerrades. cicles de xerrades sobre temes per 
millorar l'autonomia i el benestar de les persones. Ex: millorar els recursos propis i 
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potenciar-los, projectes intergeneracionals. Quan la central estigui feta, proposa 
d'enviar una guia i recull de base de dades/Interessat en participar-hi/Interessats en 
càtering i bugaderia/Col·laboració amb la Central Múltiple de Serveis per la posada en 
marxa de serveis com l'assessorament. (ell és el coordinador del servei de rehabilitació 
al domicili)/Aportació: els serveis estan a Tremp (els pisos del costat de l'Hospital són 
demandats per gent gran)/Els serveis són importants però s'ha de tenir en compte la 
situació personal i per tant s'ha de valorar cada cas en particular. S'ha de tenir en 
compte la valoració dels serveis per part de la persona/Oferir des de les escoles 
bressols més franja horària per les tardes. Comenta els pisos socials de Rialp. La 
persona fins que no es troba en situació de ser demandants de serveis no es 
preocupen per saber els serveis existents/Interessant en què es posi en marxa aquest 
servei ja que creu que són necessaris per la comarca 
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ANNEX 5: MAPA DE GRUPS D'INTERÈS DE LA CENTRAL 
MÚLTIPLE DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ  I 
ESTRATÈGIA DE RELACIÓ 
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INTRODUCCIÓ 

L'ISO 26000 sobre Responsabilitat Social realitza la següent definició de GRUPS 
D'INTERÈS o PARTS INTERESSADES:  

• "Les parts interessades són organitzacions o individus que tenen un o més 
interessos en qualsevol de les decisions o activitats d'una organització. Ja que 
aquests interessos poden veure afectats per una organització, es crea una 
relació amb aquesta. No cal que aquesta relació sigui formal. La relació creada 
per aquests interessos existeix independentment que les parts siguin 
conscients. potser una organització no sigui sempre conscient de totes les 
seves parts interessades, encara que hauria d'intentar identificar-les. de la 
mateixa manera, potser moltes parts interessades no siguin conscients del 
potencial que té una organització d'afectar els seus interessos".  

Les parts interessades són, així, aquells individus o grups que depenen d'una 
organització per assolir les seves pròpies metes i de qui depèn al seu torn 
l'organització. 

El mapa de grups d’interès  és una eina que permet conèixer i analitzar la importància 
relativa i la naturalesa de les necessitats de tots els individus o grups que afectaran o 
seran afectats per l’activitat de la central. 

El primer pas per a la seva configuració és la identificació d'aquests grups d'interès. 

Una vegada identificats els grups d’interès de la central, es categoritzaran en funció de 
les expectatives, problemes, ubicació geogràfica i impacte en l’activitat de la central 
múltiple de serveis i a la inversa, així com d’acord amb les funcions que 
desenvoluparan a la mateixa. 

Una vegada elaborat el mapa de grups d'interès, es defineix l’estratègia de relació i 
coordinació de la central amb els seus grups d’inte rès . 
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IDENTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS DE L A 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 
 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà considera clau per a l’èxit de la Central la 
implicació i cooperació de tots els grups d’interès implicats: 

- Les pròpies persones usuàries dels serveis. 

- Els responsables polítics i tècnics de les administracions públiques de la 
comarca, la província i el país. 

- Els proveïdors actuals i futurs de serveis de proximitat a la comarca, així com 
els experts dels àmbits clau per a la promoció de l’autonomia personal i la 
qualitat de vida de les persones amb necessitats de suport. 

- Les entitats socials que treballen per a les persones amb necessitats de suport 
al territori. 

- Els mitjans de comunicació de la comarca. 

- La ciutadania en general del Pallars Jussà. 

 
Per a l’elaboració del mapa de grups d’interès de la Central Múltiple s’ha portat a terme 
un procés d’entrevistes amb els resultats següents: 
 
Grup d’interès: USUARIS DELS SERVEIS 
23 representants entrevistats 
 
8. Valoració dels serveis que consideren que la Cen tral ha d’integrar, puntuant 

en cada cas d’1 a 4, sent: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 
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9. Valoració dels àmbits més determinants per a la integració, en el marc de la 
Central Múltiple de Serveis, a una xarxa d’experts del territori que puguin 
assessorar a les persones amb necessitats de suport  per a l’autonomia 
personal en aquells àmbits clau per a la millora de  la seva qualitat de vida. 
Puntuant en cada cas: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 
 

 
 

10. Autopercepció de coneixement de l’oferta de ser veis de proximitat de la 
comarca: 
Serveis de proximitat entès com el conjunt de serveis i suports (tant de 
proveïdors públics com privats) al servei de les persones amb dificultats per 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i de  qualitat en el seu entorn 
proper. 
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11. Descripció de la relació actual amb els serveis  de proximitat del territori del 
Pallars Jussà: 

 
• Bona relació. Usuària de teleassistència 

• Nul·la 

• Cap 

• Ho he necessitat per la meva mare. Ús Centrede Dia Balaguer (Malalts mentals) 

• Incipient.  No he utilitzat els serveis de proximitat 

• Beneficiari del servei de salut mental 

• El seu fill fa fisioterapia i rehabilitació. Porta pròtesi al peu 

• Cap relació 

• Sóc treballadora familiar. Faig assistència a la persona 

• Bona. Usuària de banc d'aliments. Família usuària d'ajuts tècnics 

• Sóv beneficiària del TAD i del SAD 

• El meu germà està fent ús de transport adaptat per anar a diàlisi hi ha tingut relació 
amb el servei de domicili 

• Estic treballant cuidant a una persona gran 

• Usuària puntual 

• Nul·la 

• Nul·la 

• He tenido que hacer uso del servicio de logopedia i fisioterapia para mis hijos 

• Xecs serveis 

• Bona 

• Centre de dia 

• SAD 
 
 
 
12. Valoració dels canals per rebre informació sobr e els serveis de proximitat de 

la comarca: 
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13. Consideració de la Central Múltiple de Serveis com  un recurs necessari per 
millorar la prestació de serveis de proximitat als ciutadans i ciutadanes del 
Pallars Jussà: 

 

 
 
 
Perquè… 
• Si que pot ser un recurs necessari per aproxiimar els recursos a algun moment que 

puguem necessitar 

• Perquè al territori hi ha un alt índex d'envelliment, els grans poden necessitar 
elements de suport 

• Per informar al ciutadà que pot tenir una mancança i/o necessitat 

• És útil perquè al territori no es disposa d'aquests recursos i es necessari per la millora 
del benestar del ciutadà 

• Per al benestar de les persones. Perquè visquin millor, se sentin acompanyats, tinguin 
algú a qui acudir, etc. 

• Pel benefici de totes les persones que ho puguin necessitar 

• Et facilita la informació de com accedir als recursos que puguis necessitar 

• Seria un recurs on poder ajudar a les persones. Seria més personalitzat en funció de la 
situació personal de cadascú. 

• Per millorar el benestar de les persones 

• Tenir un punt d'informació on poder adreçar-te per rebre assessorament i informació 

• És un servei de més proximitat i on es pot centralitzar la informació de tots els 
recursos 

• Donar resposta a les necessitats que pugui tenir 

• Per donar cobertura a les necessitats de les persones 

• Amb aquest servei totes les millores estaran centralitzades i sabrem on adreçar-nos 

• Crec que és necessari perquè tothom pugui rebre aquesta ajuda 

• Si es pot dur a terme serà una bona iniciativa 

• Para mejorar el bienestar de las personas de la comarca 

• Per tenir un punt de referència i no tenir que anar a tots els serveis 
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• Perquè vaig informant-me segons el que necessito, d'un lloc a l'altre, i seria bo que 
m'informessin a casa fins que sigui gran en previsió de la meva malaltia 

 
Grup d’interès: ENTORN I COMUNITAT 
7 representants entrevistats 
 
1. Valoració dels serveis que consideren que la Cen tral ha d’integrar, puntuant 

en cada cas d’1 a 4, sent: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 

 

 
 
 
2. Valoració dels àmbits més determinants per a la integració, en el marc de la 

Central Múltiple de Serveis, a una xarxa d’experts del territori que puguin 
assessorar a les persones amb necessitats de suport  per a l’autonomia 
personal en aquells àmbits clau per a la millora de  la seva qualitat de vida. 
Puntuant en cada cas: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 
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3. Autopercepció de coneixement de l’oferta de serv eis de proximitat de la 
comarca: 
Serveis de proximitat entès com el conjunt de serveis i suports (tant de 
proveïdors públics com privats) al servei de les persones amb dificultats per 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i de  qualitat en el seu entorn 
proper. 

 

 
 

 
4. Descripció de la relació actual amb els serveis de proximitat del territori del 

Pallars Jussà: 
 

• Quan tenim una necessitat preguntem 

• No es té una visió global sinó que personalitzada en funció de la necessitat del 
moment 

• Visió parcialitzada 

• Tenim una visió més o menys general i en cas de necessitat sabem on podem acudir 

• Sabem on ens podem adreçar per sol·licitar una primera informació 

• A nivell professional. Coneix els serveis pels treballs des de televisió, ja que fan difusió 
dels projectes i trobades de l'àmbit social 

• A nivell personal: fisioterapeutes 
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5. Valoració dels canals per rebre informació sobre  els serveis de proximitat de 
la comarca: 
 

 
 

 

6. Consideració de la Central Múltiple de Serveis c om  un recurs necessari per 
millorar la prestació de serveis de proximitat als ciutadans i ciutadanes del 
Pallars Jussà: 

 

 
 
 
Perquè… 
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• Si es té ben organitzat pot ser una alternativa i un recus molt útil 

• Per tenir una informació global i un assessorament i tracte més personalitzat 

• Seria un referent, es valora molt positivament l'atenció personalitzada, informació 
fiable i real que respon a les necessitats 

• Es considera molt interessant poder tenir tota la informació de la comarca de tal 
manera que t'estalvia temps i anar d'un lloc a l'altre 

• Per l'informació i assessorament personalitzat 

• Si, per aglutinar els diferents serveis de la comarca i facilitar el circuit i la gestió dels 
serveis. 

• Territori complexe per la tipologia de població i dispersió territorial. Interessant 
verbalitzar 

 
 
Grup d’interès: TÈCNICS DE L’ADMINISTRACIÓ 
8 representants entrevistats 
 
1. Valoració dels serveis que consideren que la Cen tral ha d’integrar, puntuant 

en cada cas d’1 a 4, sent: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 

 

 
 
 
2. Valoració dels àmbits més determinants per a la integració, en el marc de la 

Central Múltiple de Serveis, a una xarxa d’experts del territori que puguin 
assessorar a les persones amb necessitats de suport  per a l’autonomia 
personal en aquells àmbits clau per a la millora de  la seva qualitat de vida. 
Puntuant en cada cas: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 
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3. Autopercepció de coneixement de l’oferta de serv eis de proximitat de la 
comarca: 
Serveis de proximitat entès com el conjunt de serveis i suports (tant de 
proveïdors públics com privats) al servei de les persones amb dificultats per 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i de  qualitat en el seu entorn 
proper. 

 

 
 

 
4. Descripció de la relació actual amb els serveis de proximitat del territori del 

Pallars Jussà: 
• Nivell professional i familiar 

• Relació a nivell professional:derivació de persones a SSB des de la borsa de treball i a 
l'inversa 
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• Relació directa amb SSB del Consell per gestionar i derivar als serveis de 
proximitat.Relació molt bona. Des de salut derivem a altres serveis públilcs per 
gestionar serveis. Des de Salut no hi han recursos propis d'atenció a les persones. 

• No relació. De moment no els he necessitat 

• Treballa a l'àmbit de SSB i la relació és directa i coneix la realitat de l'entorn 

• Treballadora social 

• Relació és diversa ja que per circumstàncies personals utilotzo varis serveis.És propera 
i de fàcil accés amb la informació dels recursos existents. 

• Bona però millorable. Trobada anual del sector social. Trobada per compartir des de la 
vessant de cada professional 

 
 
 
5. Valoració dels canals per rebre informació sobre  els serveis de proximitat de 

la comarca: 
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6. Consideració de la Central Múltiple de Serveis c om  un recurs necessari per 
millorar la prestació de serveis de proximitat als ciutadans i ciutadanes del 
Pallars Jussà: 

 

 
 

Perquè… 
 

• Si per millorar el benestar de les persones. Derivació de SSB a la Central. Que la central 
formi part del Consell, no organisme autònom 

• Enfortir la xarxa existent, no crear un altre recurs sinó que treballar perquè la xarxa 
funcioni 

• Falten molts recursos a la comarca per facilitar l'autonomia. Amb més recursos i 
serveis  s'estalviaria molta institucionalització i s'optimitzarien recursos i es promou 
que puguin viure al seu entorn. 

• Fer un servei que aglutini els serveis privats que complementin l'oferta pública sí, però 
no creu que sigui necessari crear un organisme nou amb personalitat jurídica i 
infraestructura pròpia, ja que el retorn mai seria superior a la inversió.Que formi part 
de l'estructura del Consell.  

• Seria un avantatge per les persones que ho necessiten i que ara no accedeixen. 

• Si, es bo tenir sempre un punt de referència 

• No ho acabo de veure clar. Em sembla bé un catàleg de serveis però crec que hi ha 
suficients recursos per donar aquesta informació.Ex: serveis socials i d'altres al Consell 
i als ajuntaments. 

• Actualment existeix la necessitat i és coberta de forma informal amb la bona voluntat 
de les famílies, no sempre de la forma més òptima. 
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Grup d’interès: PROVEÏDORS 
13 representants entrevistats 
 
1. Valoració dels serveis que consideren que la Cen tral ha d’integrar, puntuant 

en cada cas d’1 a 4, sent: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
important i prioritari: 4 

 

 
 
 
2. Valoració dels àmbits més determinants per a la integració, en el marc de la 

Central Múltiple de Serveis, a una xarxa d’experts del territori que puguin 
assessorar a les persones amb necessitats de suport  per a l’autonomia 
personal en aquells àmbits clau per a la millora de  la seva qualitat de vida. 
Puntuant en cada cas: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 
 

 
 
 

3. Autopercepció de coneixement de l’oferta de serv eis de proximitat de la 
comarca: 
Serveis de proximitat entès com el conjunt de serveis i suports (tant de 
proveïdors públics com privats) al servei de les persones amb dificultats per 
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desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i de  qualitat en el seu entorn 
proper. 

 

 
 
 

 
4. Descripció de la relació actual amb els serveis de proximitat del territori del 

Pallars Jussà: 
• Relació professional, concretament amb l'Hospital i Fisioterapeutes. Derivació a altres 

professionals per adequar habitatges. 

• No els utilitzo però si que coneix a professionals que presten serveis 

• Nivell professional. Gestió d'obres per particulars.S'encarrega de la coordinació amb 
altres proveïdors que també intervenen. 

• Nivell professional, coordinació amb SSB per la derivació de persones a la 
residència/centre de dia 

• Si, a nivell professional forma part de l'àmbit social. Creu que les persones desconeixen 
una mica (sector gent gran) els serveis de proximitat i els circuits de la xarxa pública 

• Nosaltres en formem part com a residència. Oferim serveis de proximitat. Es podrien 
potenciar més. 

• A nivell professional i personal 

• A nivell professional (àmbit restauració) 

• Coneixement dels serveis de proximitat dins de l'àmbit de rehabilitació 

• Professional 

• Relació professional.Interrelació amb els diferents serveis 

• Relació professional 
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5. Valoració dels canals per rebre informació sobre  els serveis de proximitat de 
la comarca: 
 
 

 
 

 

6. Consideració de la Central Múltiple de Serveis c om  un recurs necessari per 
millorar la prestació de serveis de proximitat als ciutadans i ciutadanes del 
Pallars Jussà: 

 

 
 

Perquè… 
 

• És convenient. Disposada a col·laborar amb el servei. Podria formar part de la Central. 
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• Si, milloraria el benestar de les persones 

• Comarca amb gran potencial de qualitat de vida i més si hi ha serveis de qualitat. Això 
podria fomentar que la gent es traslladés a viure a la comarca. 

• Per part dels usuaris hi ha desconeixement dels serveis de proximitat, és un bon canal 
per fer la derivació i informació de serveis 

• Si, per millorar la prestació de serveis en un sector desprotegit. 

• Interessat en participar-hi 

• Recurs necessari pel territori, manca de serveis. Contacte personal 

• Comarca amb dispersió i les persones s'han de desplaçar als serveis amb transport 
privat i això dificulta l'accés 

• Si, serveix per donar oportunitats a empreses privades i descentralitzar servies de 
Lleida. 

• Recurs necessari per la manca de coneixement dels serveis del territori. 

• Els serveis han de ser de qualitat per tenir la confiança dels usuaris 

• Comarca amb un alt índex de persones grans i és necessari unificar serveis i informació 
 
 
Grup d’interès: POLÍTICS 
3 representants entrevistats 
 
1. Valoració dels serveis que consideren que la Cen tral ha d’integrar, puntuant 

en cada cas d’1 a 4, sent: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
important i prioritari: 4 

 

 
 
 
2. Valoració dels àmbits més determinants per a la integració, en el marc de la 

Central Múltiple de Serveis, a una xarxa d’experts del territori que puguin 
assessorar a les persones amb necessitats de suport  per a l’autonomia 
personal en aquells àmbits clau per a la millora de  la seva qualitat de vida. 
Puntuant en cada cas: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 
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3. Autopercepció de coneixement de l’oferta de serv eis de proximitat de la 
comarca: 
Serveis de proximitat entès com el conjunt de serveis i suports (tant de 
proveïdors públics com privats) al servei de les persones amb dificultats per 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i de  qualitat en el seu entorn 
proper. 

 
 

 
 

 
4. Descripció de la relació actual amb els serveis de proximitat del territori del 

Pallars Jussà: 
• A nivell del càrrec d'Alcaldia és necessari saber quins serveis existeixen al territori i a la 

comarca 
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5. Valoració dels canals per rebre informació sobre  els serveis de proximitat de 
la comarca: 
 

 
 

6. Consideració de la Central Múltiple de Serveis c om  un recurs necessari per 
millorar la prestació de serveis de proximitat als ciutadans i ciutadanes del 
Pallars Jussà: 

 

 
 

Perquè… 
• Els serveis de proximitat són importants i més en una comarca on hi ha gent molt gran 

i socialment important 
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Grup d’interès: JUSSACTIU 
1 representant entrevistat 
 
1. Valoració dels serveis que consideren que la Cen tral ha d’integrar, puntuant 

en cada cas d’1 a 4, sent: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
important i prioritari: 4 

 

 
 
 
2. Valoració dels àmbits més determinants per a la integració, en el marc de la 

Central Múltiple de Serveis, a una xarxa d’experts del territori que puguin 
assessorar a les persones amb necessitats de suport  per a l’autonomia 
personal en aquells àmbits clau per a la millora de  la seva qualitat de vida. 
Puntuant en cada cas: Poc important: 1 - Important: 2  - Molt imporant: 3- Molt 
imporant i prioritari: 4 
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3. Autopercepció de coneixement de l’oferta de serv eis de proximitat de la 
comarca: 
Serveis de proximitat entès com el conjunt de serveis i suports (tant de 
proveïdors públics com privats) al servei de les persones amb dificultats per 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i de  qualitat en el seu entorn 
proper. 

 
• NO 

 
 

4. Descripció de la relació actual amb els serveis de proximitat del territori del 
Pallars Jussà: 
• Excel·lent tracte professional 

 
 
5. Valoració dels canals per rebre informació sobre  els serveis de proximitat de 

la comarca: 

 

 

6. Consideració de la Central Múltiple de Serveis c om  un recurs necessari per 
millorar la prestació de serveis de proximitat als ciutadans i ciutadanes del 
Pallars Jussà: 

 
• SI 

 
Perquè… 
• Per la capacitat d'aglutinar serveis i professionals que desenvolupin els ajuts dirigits a 

les persones 
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MAPA DE GRUPS D’INTERÈS DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS 
 
Partint de la informació prèvia, es porta a terme la definició dels grups d’interès, tenint 
en compte els següents elements clau: 
 

1. Identificació  dels grups d’interès (interns i externs) i els subgrups que en cada 
cas s’estimi. 

2. Temes d’interès  principal en el marc de la relació Central – grup d’interès: 

a. Temes clau/necessitats/expectatives per al grup d’interès 

b. Temes clau/necessitats/expectatives per a la Central Múltiple 

3. Grau d’impacte o influència  del grup d’interès sobre la Central, amb 5 nivells: 

a. Molt alt (puntuació: 5) 

b. Alt (puntuació: 4) 

c. Mig (puntuació: 3) 

d. Baix (puntuació: 2) 

e. Molt baix (puntuació: 1) 

4. Grau de dependència  del grup d’interès respecte de la Central, amb 5 nivells: 

a. Molt alt (puntuació: 5) 

b. Alt (puntuació: 4) 

c. Mig (puntuació: 3) 

d. Baix (puntuació: 2) 

e. Molt baix (puntuació: 1) 
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Identificació i caracterització dels grups d’interè s 

Grup d’interès 

Temes d’interès principals/expectatives/necessitats  Grau 
d’impacte 

del GI sobre 
la Central 

Grau 
dependència 

del GI 
respecte de la 

Central 
Per al GI Per a la Central 

Persones 
usuàries 
 

• Persones amb dependència: grau I, II, 
III 

• Persones que viuen lluny del nucli 
urbà/serveis 

• Persones amb tipologies de llar 
específiques: família monoparental, 
família extensa, família reconstituïda 

• Persones usuàries programa suport a 
l’autonomia a la llar 

- Millorar el seu benestar i qualitat de vida. 
- Disposar d’un recurs que integri els serveis de 

proximitat i que faciliti la informació i accés als 
mateixos. 

- Millorar el coneixement dels serveis existents a la 
comarca als que poden accedir. 

- Donar resposta a les 
necessitats dels usuaris 
actuals i potencials dels 
serveis de proximitat. 

5 2 

Administració: 
polítics 
 

• Alcaldes de municipis de la comarca 
de menys de 1.000 habitants   

• Alcaldes de municipis de la comarca 
d’entre 1.000  i 3.000 habitants   

• Alcaldes de municipis de la comarca 
de més de 3.000 habitants   

• President i responsables polítics del 
Consell Comarcal   

• Responsables polítics 
d’administracions públiques de la 
província de Lleida 

• Responsables polítics 
d’administracions públiques d’àmbit 
català   

- Millorar la qualitat de vida dels habitants de la 
comarca. 

-  Promoure la generació d’oportunitats de 
creixement econòmic i d’ocupació a la comarca. 

- Comptar amb el 
recolzament polític 
necessari per al 
desenvolupament de 
l’activitat de la Central. 

4 1 

Administració: 
tècnics 

• Tècnics de Serveis Socials comarcal  
• Tècnics d’habitatge comarcal 
• Tècnics de promoció econòmica local 
• Tècnics d’administracions públiques 

de la província de Lleida 
• Tècnics d’administracions públiques 

- Comptar amb un recurs que faciliti la tasca 
professional, la derivació i la coordinació. 

- Millorar la xarxa de serveis de proximitat per una 
millor atenció a les persones amb necessitats de 
suport. 

- Establir els mecanismes 
de coordinació i 
enriquiment mutu òptims 
per a la millora de 
l’atenció a les persones 
amb necessitats de 

4 2 
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d’àmbit català   suport. 
Grup d’interès 

Temes d’interès principals/expectatives/necessitats  Grau 
d’impacte 

del GI sobre 
la Central 

Grau 
dependència del 
GI respecte de la 

Central Per al GI Per a la Central 

JUSSACTIU , Societat de Foment del Pallars 
Jussà, S.A.  

- Incrementar la demanda de serveis de 
proximitat i les oportunitats de negoci per als 
proveïdors del territori. 

-  

- Millorar i ampliar l’oferta de serveis 
de proximitat de la comarca. 

- Impulsar la qualitat en l’oferta de 
serveis. 

5 3 

Proveïdors 
(actuals i futurs)  

• Societats 
mercantilistes  

• Entitats sense ànim 
de lucre/fundacions 

• Experts 

- Incrementar la demanda de serveis de 
proximitat i les oportunitats de negoci. 

- Millorar la xarxa de serveis de proximitat per 
una millor atenció a les persones amb 
necessitats de suport. 

- Millorar i ampliar l’oferta de serveis 
de proximitat de la comarca. 

- Impulsar la qualitat en l’oferta de 
serveis. 

5 5 

Entorn i 
comunitat 

• Premsa- 
Comarcal/provincial   

• Associacions i entitats 
del sector social (gent 

- Millorar el coneixement dels serveis de 
proximitat existents a la comarca. 

- Comptar amb un recurs de referència en el 
cas de necessitar informació. 

- Esdevenir recurs de referència per 
a qualsevol persona que es vulgui 
aproximar als serveis de 
proximitat. 

3 2 
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gran, dona,...) 
• Ciutadans i 

ciutadanes a títol 
individual 
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MAPA DE GRUPS D’INTERÈS 
 

 
 
 

   Grau d’impacte o nivell d'influència del GI sobre l a Central 
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Oportunitat estratègica: invertir en els processos de relació per comprendre les inquietuds i 
desenvolupar solucions 

       

    
Mantenir la participació i informació, assegurant un equilibri entre les inquietuds dels grups 
d'interès amb un alt nivell d'influència i les persones afectades per les seves decisions 

      

  
  
 Baixa prioritat: oferir canals generals d'informació i retroalimentació 
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Explicació de la matriu 

La matriu recollida a la pàgina anterior classifica als grups d’interès de la Central 
Múltiple de Serveis d’acord amb l’anàlisi de dependència i impacte realitzat. 

De l’encreuament del anàlisi d’aquests factors s’identifiquen tres tipus de relació amb 
els grups d’interès: 

 
A. OPORTUNITAT ESTRATÈGICA  

Grups d’interès que presenten una oportunitat estra tègica: haurem d’invertir en 
els processos de relació per comprendre les seves i nquietuds i desenvolupar 
solucions que promoguin la màxima participació dels  mateixos a la Central 

Grau d’impacte o influència : molt alt 

Grups d’interès:  

i. Proveïdors (actuals i futurs) 

ii. JUSSACTIU, Societat de Foment del Pallars Jussà, S.A.  

iii. Persones usuàries 

 
 
B. PARTICIPACIÓ CLAU  

Grups d’interès amb els quals serà clau promoure la participació i mantenir una 
informació constant, assegurant un equilibri entre les inquietuds dels grups 
d'interès amb un alt nivell d'influència i les pers ones afectades per les seves 
decisions 

Grau d’impacte o influència : alt 

Grups d’interès:  

iv. Administració: tècnics 

v. Administració: polítics 

 
 
C. BAIXA PRIORITAT  

Grups d’interès amb un baix grau de dependència i i mpacte, als quals haurem 
d’oferir canals generals d'informació i retroalimen tació. 

Grau d’impacte o influència : mig o baix 

Grups d’interès:  

vi. Entorn i comunitat 
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ESTRATÈGIA DE RELACIÓ I DIÀLEG AMB ELS GRUPS 
D’INTERÈS 

Partint de l’anàlisi realitzat, a continuació es defineix l’estratègia de relació de la 
Central Múltiple de Serveis amb els diferents grups d’interès, concretant els ítems 
següents: 

- L’objectiu principal de la relació en cada cas. 

- El mètode o mètodes de relació : com ens comunicarem amb cada grup 
d’interès i quins canals de comunicació posarem a la seva disposició. 

 

 

  Objectiu (s) principal(s) de la 
relació 

Mètode de relació  

Proveïdors (actuals i futurs)  - Millorar i ampliar l’oferta de 
serveis de proximitat de la 
comarca, impulsant la 
màxima qualitat a la mateixa i 
integrant-la a la Central com a 
recurs referencial a la 
comarca. 

- Coordinació i seguiment 
de la relació des de la 
Central: contacte 
personal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

JUSSACTIU, Societat de Foment 
del Pallars Jussà, S.A.  

- Millorar i ampliar l’oferta de 
serveis de proximitat de la 
comarca, impulsant la 
màxima qualitat a la mateixa. 

- Coordinació de la relació 
des de la Central: 
contacte personal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

- Informació mitjançant la 
pàgina web del Consell 
Comarcal i dels 
prestadors de serveis. 

Persones usuàries  - Donar resposta a les 
necessitats dels usuaris 
actuals i potencials de serveis 
de proximitat a la comarca,  
millorant el seu benestar i 
qualitat de vida. 

- Coordinació de la relació 
des de la Central: 
contacte personal. 

- Informació i derivació 
mitjançant serveis 
socials i entitats 
prestadores. 
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 Objectiu (s) principal(s) de la 
relació 

Mètode de relació  

Administració: tècnics  - Millorar la xarxa de serveis de 
proximitat per una millor 
atenció a les persones amb 
necessitats de suport, 
establint els  mecanismes de 
coordinació i enriquiment 
mutu òptims a tal efecte. 

- Coordinació de la relació 
des de la Central: 
contacte personal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

- Informació mitjançant la 
pàgina web del Consell 
Comarcal i dels 
prestadors de serveis. 

Administració: polítics  - Comptar amb el recolzament 
polític necessari per al 
desenvolupament de l’activitat 
de la Central. 

- Coordinació de la relació 
des del Consell 
Comarcal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

Entorn i comunitat  - Arribar a ser conegut i 
reconegut com a recurs de 
referència per a qualsevol 
persona que es vulgui 
aproximar als serveis de 
proximitat. 

- Informació mitjançant la 
pàgina web del Consell 
Comarcal i dels 
prestadors de serveis. 
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ANNEX 6: PERFIL PROFESSIONAL (FUNCIONS I COMPETÈNCI ES 
CLAU) DEL COORDINADOR DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT 
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FITXA PER LA DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  
TÈCNIC/A DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 
 
 
FINALITAT DEL LLOC DE TREBALL    
       
Coordinar, impulsar i desenvolupar, sota la direcció dels responsables del Consell Comarcal, l'activitat de 
la Central Múltiple de Serveis de Proximitat del Pallars Jussà. 

       
FUNCIONS necessàries per desenvolupar la finalitat del lloc de treball  
       

• Impulsar i desenvolupar l'activitat de la Central Múltiple de Serveis, com a nucli de la Xarxa de 
Serveis de Proximitat del Pallars Jussà i com a espai de coordinació, prospecció i innovació en el 
marc d'aquesta, sota la direcció de la Central. 

• Oferir suport a la coordinació de les parts implicades en la Central Múltiple de Serveis. 

• Portar a terme el seguiment constant de l'aplicació del sistema d'acreditació, homologació i 
avaluació definit en el marc de la Xarxa de Serveis de Proximitat. 

       
TASQUES principals associades a les funcions definides    
       

1. Impulsar i desenvolupar l'activitat de la Central Múltiple de Serveis, com a nucli de la Xarxa de 
Serveis de Proximitat del Pallars Jussà i com a espai de coordinació, prospecció i innovació en el 
marc d'aquesta, sota la direcció de la Central: 

� Disseny del Catàleg de la Xarxa de Serveis de Proximitat del Pallars Jussà 

� Prospecció per a la identificació de noves necessitats de les persones amb necessitats de 
suport no cobertes i impuls de nous serveis o de millores en els existents per donar 
resposta a les necessitats identificades. 

� Prospecció de proveïdors i aliats per a la prestació de serveis de proximitat. 

� Coordinació dels serveis de la Xarxa i suport a la cooperació, a la generació d'economies 
d'escala i a la millora continua en el marc de la mateixa. 

� Dissenyar eines per treballar amb la màxima qualitat des de la concepció de la 
planificació centrada en la persona, promovent la màxima cooperació entre els diferents 
sistemes de resposta. 

2. Oferir suport a la coordinació de les parts implicades en la Central Múltiple de Serveis: 

� Suport a les àrees de Serveis Socials i Promoció Econòmica del Consell Comarcal en el 
desenvolupament de les seves funcions en el marc de la Xarxa. 

� Coordinació amb els proveïdors (sector social i sector mercantil) per impulsar el 
desenvolupament de la Xarxa de Serveis de Proximitat. 

3. Portar a terme el seguiment constant de l'aplicació del sistema d'acreditació, homologació i avaluació 
definit en el marc de la Xarxa de Serveis de Proximitat. 

� Seguiment constant de l'aplicació del sistema d'acreditació, homologació i avaluació 
definit. 

� Coordinació i comunicació amb els proveïdors acreditats i que, per tant, siguin part de la 
Xarxa de Serveis de Proximitat.  
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COMPETÈNCIES necessàries pel desenvolupament del lloc de treball : 
 
PERFIL CURRICULAR 
Diplomatura, licenciatura o estudis de grau. 
Persona coneixedor/a de l’entorn i amb capacitats de comunicació i lideratge. Es requereix un/a 
professional dinàmic/a i creatiu/va, amb capacitat de dinamitzar relacions amb diferents tipus d'agents. 
Habilitats comercials. 
       
     (0: competència no requerida; 1: 

competència recomanable; 2: 
competència necessària; 
3: competència imprescindible) 

 

COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 Coneixement del lloc de 
treball 

 Coneixement i experiència  1 

     
 Coneixement de l'organització  Coneixement de l'estratègia 

organitzativa 
 3 

     
   Gestió del client/usuari  3 
     
   Integració/globalitat  2 
     
   Identificació amb l'organització  2 
     
 Gestió del lloc de treball  Professionalitat  3 
     
   Gestió del temps propi  3 
     
   Gestió de la informació  3 
     
   Efectivitat, ordre i qualitat  3 
     
   Planificació i organització  3 
     
   Presa de decisions  2 
     
 Gestió de l'estratègia  Visió/pensament estratègic  2 
     
   Gestió de la pròpia àrea 

alineada amb l'estratègia de 
l'organització 

 3 

     
   Alineació estratègica amb 

altres àrees de l'organització 
 2 

       
COMPETÈNCIES 
PERSONALS I SOCIALS 

 Capacitats de coneixement 
personal 

 Autoconsciència emocional  1 

     
 Domini personal  Orientació a resultats  3 
     
   Adaptabilitat  3 
     
   Autocontrol  3 
     
   Visió positiva  3 
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 Coneixement dels altres  Empatia  2 
     
   Comprensió de l'organització  3 
     
 Habilitats socials  Gestió de conflctes  3 

     
   Desenvolupament dels altres  1 
     
   Influència  2 
     
   Lideratge inspirador  3 
     
   Treball en equip  2 
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ANNEX 7: PROPOSTA METODOLÒGICA PER A L’ELABORACIÓ D E 
L’ ESTUDI DEL RETORN ECONÒMIC DE LA CENTRAL MÚLTIPL E 
DE SERVEIS 
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ESTUDI DEL RETORN ECONÒMIC DE LA CENTRAL MÚLTIPLE D E SERVEIS 

(ANÀLISI COST-BENEFICI) 

Proposta metodològica per a la seva elaboració 

Novembre de 2014 

 
 
 
 
 
 

ACTIVACIÓ DE LA CENTRAL MÚLTIPLE  
DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
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PRESENTACIÓ  
En el marc de l’acció ACTIVACIÓ DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ, es preveu la realització d’un ESTUDI DEL 
RETORN ECONÒMIC DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS (ANÀLISI COST-
BENEFICI). 

L'anàlisi de cost-benefici és un procés sistemàtic per calcular i comparar els beneficis i 
els costos d'un projecte, per tal de determinar la qualitat de la inversió i la viabilitat del 
projecte. 

Els passos necessaris per trobar i analitzar la relació cost- benefici són els següents: 

- Trobar costos i beneficis: projecció dels costos d'inversió o costos totals i 
els ingressos totals nets o beneficis nets del projecte per un període de 
temps determinat . 

- Convertir costos i beneficis a un valor actual. 

- Trobar relació cost- benefici: dividint el valor actual dels beneficis entre el 
valor actual dels costos del projecte . 

- Analitzar relació cost- benefici. 

 

A més de l'estudi cost-benefici, es proposa analitzar l'impacte social que pot suposar el 
desenvolupament del projecte. 

 

Es preveu, així, el desenvolupament de la següent metodologia de treball: 

- Realització de la proposta metodològica per a la realització de l'estudi de 
retorn econòmic per part de l'empresa consultora. 

- Realització de l'estudi per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà o de 
les eines que aquest designi (com la Societat de Foment), comptant amb 
l'assessorament de l'empresa consultora. 

 

En aquest sentit, es presenta a continuació la proposta de metodologia per a la 
realització de l’estudi. 
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METODOLOGIA PER A L'ANÀLISI COST-BENEFICI DEL 
PROJECTE 
L'anàlisi cost-benefici és una eina financera que mesura la relació entre els costos i 
beneficis associats a un projecte d'inversió per tal d'avaluar la seva rendibilitat, 
entenent per projecte d'inversió no només com la creació d'un nou negoci, sinó també, 
com inversions que es poden fer en un negoci en marxa com ara el desenvolupament 
de nou producte o l'adquisició de nova maquinària.  

Mentre que la relació cost-benefici (B/C), també coneguda com a índex net de 
rendibilitat, és un quocient que s'obté en dividir el valor actual dels ingressos totals 
nets o beneficis nets (VAI) entre el valor actual dels Costos d'inversió o costos totals 
(VAC) d'un projecte. 

 
B/C = VAI / VAC 

 

Segons l'anàlisi cost-benefici, un projecte o negoci serà rendible quan la relació cost-
benefici és més gran que la unitat.  

B / C> 1 → el projecte és rendible 

 

PROPOSTA D'INDICADORS PER ANALITZAR EL COST-BENEFIC I DE LA 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

 

COST DEL PROJECTE 2014 -  2018 

    

Inversió inicial necessària (euros)  No es requereix  

    

Cost de manteniment (euros/any): 

- Personal 

- Costos directes i indirectes 

 Total: 30.956,63 €/any: 
• Sou Auxiliar Administrativa a 

½ jornada: 10.892,47 €      
• Sou Tècnic a ½ jornada:  

15.290,04 € 
• Direcció: 2000 € 
• Disseny: 300€ 
• Difusió: 1000€ 
• 5% gestió: 1.474,12€  
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BENEFICIS DEL PROJECTE 2014 -  2018 

Impacte econòmic a la comunitat 

    

Increment de volum de negoci dels serveis de 
proximitat de la comarca (euros/any) 

Aproximació a l'increment del volum de negoci, partint de 
l'actual volum, i projectant una estimació anual de creixement 

Nota: es mesurarà l’increment d’activitat dels professionals 
de les disciplines incorporades a la Central (aparelladors, 
reformes, fisioterapeutes, ortopèdies, etc.) 

En una primera etapa es mesurarà l’indicador partint d’una 
estimació que facin aquests professionals, partint del nombre 
de clients actuals en situació de dependència i de l’estimació 
d’increment de facturació que puguin fer. 

En una segona etapa es podran incorporar dades provinents 
de fonts estadístiques de tercers i pròpies. 

 Es preveu un increment del 10% 
anual. 

Aquesta previsió no es podrà 
contrastat fins el desenvolupament 
del primer any d’activitat del recurs. 

 

 

    

Estalvi mig per als usuaris de serveis de 
proximitat (euros/any) 

Aproximació a l'estalvi mig que suposarà per als usuaris dels 
serveis de proximitat el projecte, tant en recursos que 
actualment consumeixen fora de la Comarca i que podran 
tenir en proximitat, com en racionalització del temps per l'ús 
de la central en la cerca d'informació. 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2016, prèvia 
organització d’un sistema d’enquesta 
als usuaris i usuàries que facin ús de 
la Central l’any 2015. 

 

    

 

Viabilitat 

    

Ingressos econòmics directes de la Central 
Múltiple de Serveis 

Aproximació als ingressos econòmics directes que generarà 
la Central provinents dels dictàmens realitzats pels 
professionals vinculats, de la formació que s’ofereixi i dels 
costos que assumiran els usuaris i usuàries dels serveis. 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2016, prèvia 
organització d’un sistema d’enquesta 
als proveïdors de la Central l’any 
2015. 

 

    

 

 

METODOLOGIA PER L'ANÀLISI DE L'IMPACTE SOCIAL DE LA  
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 
Un indicador social és una mesura de resum, de preferència estadística, referent a la 
quantitat o magnitud d'un conjunt de paràmetres o atributs d'una societat. Quan parlem 
d'indicadors en els projectes socials ens referim a mesures específiques, explícites i 
objectivament verificables que busquen donar compte dels canvis produïts per un 
projecte. En altres paraules, els indicadors permeten especificar el grau de compliment 
d'objectius i resultats.  
 
De forma habitual, els indicadors socials s'organitzen en tres grans tipus:  
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 Indicadors d'impacte: mesuren els canvis que s'esperen aconseguir al 
final del projecte (s'associen a la finalitat última del projecte).  

 Indicadors d'efecte: mesuren els canvis que es produiran durant 
l'execució del projecte (s'associen a resultats o objectius específics)  

 Indicadors de compliment: mesuren l'execució de les metes plantejades 
en les activitats del projecte.  

 
Es podria dir, de manera resumida, que els indicadors d'impacte i efecte corresponen 
al nivell d'avaluació, mentre que els de compliment corresponen al nivell de 
monitorització. 
 
 
PROPOSTA D'INDICADORS PER ANALITZAR L'IMPACTE SOCIA L DE LA 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

Es proposen els següents indicadors per avaluar l'impacte de la Central Múltiple de 
Serveis. 
 
Aquests indicadors es començaran a mesurar l’any 2015 per incorporar els seus 
resultats al balanç d’activitat del primer any sencer d’activitat del recurs. 
 
INCREMENT DE PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT 2015 -  2018 

    

Nombre de persones amb necessitats de suport 
per a l'autonomia personal usuàries de serveis 
de proximitat que es mantenen vivint al seu 
domicili. 

Aproximació a l'increment del nombre d'usuaris que es 
mantenen a casa seva, partint del nombre d'usuaris actual, i 
projectant una estimació anual de creixement sobre la base 
de la població amb necessitats de suport 

 Es preveu que la Central pugui donar 
servei, almenys, a 521 persones amb 
necessitats de suport (dades a 31 de 
desembre de 2014): 

• 401 persones beneficiàries 
dels servei atenció 
domiciliària (SAD social + 
SAD dependència) 

• 120 persones usuàries 
servei teleassistència 

L’increment del nombre d’usuaris es 
podrà mesurar després de finalitzar 
el primer any d’activitat de la Central. 

 

    

Increment del nombre de persones amb 
necessitats de suport per a l'autonomia personal 
usuàries de serveis de proximitat, habitants de 
nuclis més allunyats de les zones urbanes. 

Aproximació a l'increment del nombre d'usuaris, partint del 
nombre d'usuaris actual, i projectant una estimació anual de 
creixement sobre la base de la població amb necessitats de 
suport 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2015 per incorporar els 
seus resultats al balanç d’activitat del 
primer any sencer d’activitat del 
recurs. 
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INCREMENT DE SERVEIS DE PROXIMITAT 2015-  2018 

    

Increment del nombre de serveis de proximitat. 

Aproximació a la potencial creació anual de nous serveis a la 
Comarca. 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2015 per incorporar els 
seus resultats al balanç d’activitat del 
primer any sencer d’activitat del 
recurs. 

 

    

Increment del nombre de places de serveis de 
proximitat a la comarca. 

Aproximació a l'increment del nombre de places, partint del 
nombre de places actual, i projectant una estimació anual de 
creixement. 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2015 per incorporar els 
seus resultats al balanç d’activitat del 
primer any sencer d’activitat del 
recurs. 

 

    

 
CREACIÓ D'OCUPACIÓ ALS SERVEIS DE PROXIMITAT 2015-  2018 

    

Increment del nombre de llocs de treball a la 
comarca al sector dels serveis de proximitat. 

Aproximació a l'increment del nombre de llocs de treball, 
partint del nivell actual d'ocupació, i projectant una estimació 
anual de creixement 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2015 per incorporar els 
seus resultats al balanç d’activitat del 
primer any sencer d’activitat del 
recurs. 

 

    

Creació d'ocupació per a persones amb 
especials dificultats per accedir al mercat de 
treball al sector dels serveis de proximitat. 

Aproximació a l'increment del nombre de llocs de treball 
ocupats per persones amb especials dificultats, partint del 
nivell actual d'ocupació, i projectant una estimació anual de 
creixement 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2015 per incorporar els 
seus resultats al balanç d’activitat del 
primer any sencer d’activitat del 
recurs. 

 

    

Increment del nombre de voluntaris/es a la 
comarca al sector dels serveis de proximitat. 

Aproximació a l'increment del nombre de voluntaris/es, partint 
del nivell actual de voluntariat, i projectant una estimació 
anual de creixement 

 Aquest indicador es començarà a 
mesurar l’any 2015 per incorporar els 
seus resultats al balanç d’activitat del 
primer any sencer d’activitat del 
recurs. 

 

    

 



INDICADORS COST - BENEFICI 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓ FÒRMULA CÀLCUL 2014  CÀLCUL 2015  

Fonts  Import 
(euros) 

Resultat  Fonts  Import 
(euros) 

Resultat  

COST 
BENEFICI 
DEL 
PROJECTE 

Quocient que 
s'obté en 
dividir el valor 
actual dels 
ingressos 
totals nets o 
beneficis nets 
(VAI) entre el 
valor actual 
dels Costos 
d'inversió o 
costos totals 
(VAC) d'un 
projecte 

Benefici/Cost COST Inversió necessària (euros)   #¡DIV/0! Inversió 
necessària 
(euros) 

  #¡DIV/0! 

Cost de manteniment (euros/any): 
- Personal 
- Costos directes i indirectes 

  Cost de 
manteniment 
(euros/any): 
- Personal 
- Costos 
directes i 
indirectes 
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BENEFICI Increment de 
volum de 
negoci dels 
serveis de 
proximitat de 
la comarca 
(euros/any) 

Aproximació a l'increment del 
volum de negoci, partint de 
l'actual volum, i projectant 
una estimació anual de 
creixement 
Nota: es mesurarà 
l’increment d’activitat dels 
professionals de les 
disciplines incorporades a la 
Central (aparelladors, 
reformes, fisioterapeutes, 
ortopèdies, etc.) 
En una primera etapa es 
mesurarà l’indicador partint 
d’una estimació que facin 
aquests professionals, partint 
del nombre de clients actuals 
en situació de dependència i 
de l’estimació d’increment de 
facturació que puguin fer. 
En una segona etapa es 
podran incorporar dades 
provinents de fonts 
estadístiques de tercers i 
pròpies. 

  

 

Increment de 
volum de 
negoci dels 
serveis de 
proximitat de 
la comarca 
(euros/any) 

  

 

Ingressos 
econòmics 
directes de la 
Central 
Múltiple de 
Serveis 

Aproximació als ingressos 
econòmics directes que 
generarà la Central 
provinents dels dictàmens 
realitzats pels professionals 
vinculats, de la formació que 
s’ofereixi i dels costos que 
assumiran els usuaris i 
usuàries  

  Ingressos 
econòmics 
directes de la 
Central 
Múltiple de 
Serveis 
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INDICADORS ESTALVI 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓ FÒRMULA DADA REFERÈNCIA (FINALS 2015)  2016 2017 2018 

Fonts  Import  Resultat  Fita Resultat  Fita Resultat  Fita Resultat  

Estalvi mig 
per als 
usuaris de 
serveis de 
proximitat 
(euros/any) 

Aproximació a 
l'estalvi mig que 
suposarà per als 
usuaris dels serveis 
de proximitat el 
projecte, tant en 
recursos que 
actualment 
consumeixen fora de 
la Comarca i que 
podran tenir en 
proximitat, com en 
racionalització del 
temps per l'ús de la 
central en la cerca 
d'informació 

Calcul usuari: (Cost derivat 
del consum de recursos de 
proximitat fent ús de la 
Central - Cost derivat del 
consum de recursos de 
suport a la persona previs a 
l'ús de la Central)/Cost 
derivat del consum de 
recursos de suport a la 
persona previs a l'ús de la 
Central 
 
Mitja dels resultats dels 
usuaris analitzats 

Cost derivat 
del consum 
de recursos 
de suport a la 
persona 
previs a l'ús 
de la Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Cost derivat 
del consum 
de recursos 
de proximitat 
fent ús de la 
Central 

  

Nota: aquest indicador es començarà a mesurar l’any 2016, prèvia organització d’un sistema d’enquesta 
als usuaris i usuàries que facin ús de la Central l’any 2015.       

            

Aquest càlcul es farà per cada usuari, fent després la mitja dels usuaris analitzats        
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INDICADORS IMPACTE SOCIAL 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓ FÒRMULA DADA REFERÈNCIA (FINALS 2015)  2016 2017 2018 

Fonts  Nº Resultat  Fita Resultat  Fita Resultat  Fita Resultat  

INCREMENT DE PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT 2015 -  2018 

Nombre de 
persones amb 
necessitats de 
suport per a 
l'autonomia 
personal 
usuàries de 
serveis de 
proximitat que 
es mantenen 
vivint al seu 
domicili. 

Aproximació a 
l'increment del nombre 
d'usuaris que es 
mantenen a casa seva, 
partint del nombre 
d'usuaris actual, i 
projectant una 
estimació anual de 
creixement sobre la 
base de la població 
amb necessitats de 
suport 

(Nombre d'usuaris amb 
necessitats de suport per a 
l'autonomia personal de la 
comarca que es mantenen a 
casa seva fent ús de la 
Central - Nombre d'usuaris 
amb necessitats de suport per 
a l'autonomia personal de la 
comarca que es mantenen a 
casa sense fer ús de la 
Central) / Nombre d'usuaris 
amb necessitats de suport per 
a l'autonomia personal de la 
comarca que es mantenen a 
casa sense fer ús de la 
Central 

Nombre d'usuaris 
amb necessitats de 
suport per a 
l'autonomia personal 
de la comarca que 
es mantenen a casa 
sense fer ús de la 
Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Nombre d'usuaris 
amb necessitats de 
suport per a 
l'autonomia personal 
de la comarca que 
es mantenen a casa 
seva fent ús de la 
Central 

  

Increment del 
nombre de 
persones amb 
necessitats de 
suport per a 
l'autonomia 
personal 
usuàries de 
serveis de 
proximitat, 
habitants de 
nuclis més 
allunyats de les 
zones urbanes. 

Aproximació a 
l'increment del nombre 
d'usuaris, partint del 
nombre d'usuaris 
actual, i projectant una 
estimació anual de 
creixement sobre la 
base de la població 
amb necessitats de 
suport 

(Nombre d'usuaris de serveis 
de proximitat després de la 
creació de la Central / 
Nombre d'usuaris de serveis 
de proximitat previs a la 
creació de la Central) / 
Nombre d'usuaris de serveis 
de proximitat previs a la 
creació de la Central 

Nombre d'usuaris de 
serveis de proximitat 
previs a la creació 
de la Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Nombre d'usuaris de 
serveis de proximitat 
després de la 
creació de la Central  
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INCREMENT DEL NOMBRE  DE SERVEIS DE PROXIMITAT 2015  -  2018 

Increment del 
nombre de 
serveis de 
proximitat. 

Aproximació a la 
potencial creació anual 
de nous serveis a la 
Comarca. 

(Nombre de serveis de 
proximitat després de la 
creació de la Central / 
Nombre de serveis de 
proximitat previs a la creació 
de la Central) / Nombre de 
serveis de proximitat previs a 
la creació de la Central 

Nombre de serveis 
de proximitat previs 
a la creació de la 
Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Nombre de serveis 
de proximitat 
després de la 
creació de la Central  

  

Increment del 
nombre de 
places de 
serveis de 
proximitat a la 
comarca. 

Aproximació a 
l'increment del nombre 
de places, partint del 
nombre de places 
actual, i projectant una 
estimació anual de 
creixement. 

(Nombre de places de serveis 
de proximitat després de la 
creació de la Central / 
Nombre de places de serveis 
de proximitat previs a la 
creació de la Central) / 
Nombre de places serveis de 
proximitat previs a la creació 
de la Central 

Nombre de places 
de serveis de 
proximitat previs a la 
creació de la Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Nombre de places 
de serveis de 
proximitat després 
de la creació de la 
Central  

  

CREACIÓ D'OCUPACIÓ ALS SERVEIS DE PROXIMITAT 2015 -  2018 

Increment del 
nombre de llocs 
de treball a la 
comarca al 
sector dels 
serveis de 
proximitat. 

Aproximació a 
l'increment del nombre 
de llocs de treball, 
partint del nivell actual 
d'ocupació, i projectant 
una estimació anual de 
creixement 

(Nombre de llocs de treball als 
serveis de proximitat després 
de la creació de la Central / 
Nombre de llocs de treball als 
serveis de proximitat previs a 
la creació de la Central) / 
Nombre de llocs de treball als 
serveis de proximitat previs a 
la creació de la Central 

Nombre de llocs de 
treball als serveis de 
proximitat previs a la 
creació de la Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Nombre de llocs de 
treball als serveis de 
proximitat després 
de la creació de la 
Central  
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Creació 
d'ocupació per a 
persones amb 
especials 
dificultats per 
accedir al 
mercat de 
treball al sector 
dels serveis de 
proximitat. 

Aproximació a 
l'increment del nombre 
de llocs de treball 
ocupats per persones 
amb especials 
dificultats, partint del 
nivell actual d'ocupació, 
i projectant una 
estimació anual de 
creixement 

(Nombre de llocs de treball 
per a persones amb especials 
dificultats després de la 
creació de la Central / 
Nombre de llocs de treball per 
a persones amb especials 
dificultats previs a la creació 
de la Central) / Nombre de 
llocs de treball per a persones 
amb especials dificultats 
previs a la creació de la 
Central 

Nombre de llocs de 
treball per a 
persones amb 
especials dificultats 
previs a la creació 
de la Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Nombre de llocs de 
treball per a 
persones amb 
especials dificultats 
després de la 
creació de la Central 

  

Increment del 
nombre de 
voluntaris/es a 
la comarca al 
sector dels 
serveis de 
proximitat. 

Aproximació a 
l'increment del nombre 
de voluntaris/es, partint 
del nivell actual de 
voluntariat, i projectant 
una estimació anual de 
creixement 

(Nombre de voluntaris als 
serveis de proximitat després 
de la creació de la Central / 
Nombre devoluntaris als 
serveis de proximitat previs a 
la creació de la Central) / 
Nombre de voluntaris als 
serveis de proximitat previs a 
la creació de la Central 

Nombre de 
voluntaris als 
serveis de proximitat 
previs a la creació 
de la Central 

  #¡DIV/0! 

  

  

      

  

Nombre de 
voluntaris als 
serveis de proximitat 
després de la 
creació de la Central  

  

            

Nota: Aquests indicadors es començaran a mesurar l’any 2015 per incorporar els seus resultats al balanç 

d’activitat del primer any sencer d’activitat del recurs       

 



 
 

 

ANNEX 8: DISSENY ORGANITZATIU I MODEL DE NEGOCI DEL  
CENTRE POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA 
INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
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Resultats de la metodologia Business Model Canvas 

Novembre de 2014 

 
 

DISSENY ORGANITZATIU I MODEL DE NEGOCI DEL CENTRE 
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EL CENTRE POLIVALENT EN EL MARC DELS SERVEIS DE 
SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, DE 
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I PER A LA 
INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
 
El Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat al Pallars 
Jussà estableix entre els seus objectius estratègics el següent: 
 

� Realitzar una oferta integral de serveis de proximitat en tres dimensions: 
� Tecnologia i comunicacions per a l’autonomia personal 

Serveis personals de proximitat 
� Serveis relacionats amb la millora de l’accessibilitat i el confort a la llar i els 

entorns 
 
En aquest sentit, el Pla d'Acció 2013 - 2015 per al desenvolupament del Pla estratègic 
recull les següents iniciatives: 
 

� Disseny i posada en marxa d’un Centre Polivalent per a l'Autonomia Personal i 
la Integració Sociolaboral com a seu de la xarxa i que acollirà, entre altres, el 
Servei de Centre per a l'autonomia personal i Serveis d’integració sociolaboral. 

� Disseny i posta en marxa d'un Servei de centre per a l'autonomia personal. 
� Impuls a nous serveis ocupacionals i socials per a persones amb discapacitat 

intel·lectual i malaltia mental, en funció de la demanda. 
� Valoració i incorporació, si s'escau, de nous serveis de proximitat per donar 

resposta gradualment a les necessitats de suport de les persones de la 
comarca. 

 
En coherència amb aquest plantejament i amb la finalitat de donar resposta a 
l'estratègia definida, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha identificat els següents 
serveis potencials per a la seva posada en marxa a la comarca: 
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SERVEIS DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I PER A LA INTE GRACIÓ SOCIOLABORAL 

Centre Especial de 
Treball 

Servei de terapia 
ocupacional 

Alternativa laboral per 
a persones amb un 
grau de discapacitat  
superior al 65% . 

Empresa de treball 
productiu, que participa 
regularment en les 
operacions del mercat,  
amb la finalitat 
d'assegurar un lloc de 
treball remunerat, 
prestant els serveis 
d'ajustament personal i 
social que requereixi el 
seu personal amb 
discapacitat. 

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

Centre polivalent per a 
l'autonomia personal i la 
integració sociolaboral 

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ 

SOCIOLABORAL 

� Servei de Centre per a  
l’Autonomia Personal 

� Servei d’intemediació laboral 
� Formació, assessorament i 

suport a professionals 
� Coordinació sociosanitària 

VIDA INDEPENDENT 

Programa de suport a 
l’autonomia a la llar 

Suport intermitent i il•limitat 
per a persones amb 
discapacitat física, psíquica 
i/o problemàtica social 
derivada de malaltia per: 
potenciar l’autonomia de la 
persona i la participació en la 
comunitat i per afavorir la 
permanència de les persones 
amb discapacitat en el seu 
domicili i entorn  natural. 

Serveis de 
suport a l'àrea 

educativa 

Club social per 
a persones 

amb malaltia 
mental  

Serveis de suport 
per a les persones 
amb necessitats 
educatives 
específiques en el 
marc del sistema 
educatiu. 

Programa de 
suport a la 
integració i 
inserció 
comunitària 
mitjançant el 
lleure adreçat a 
persones amb 
malaltia mental 
en situació de 
dependència.  

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA 

LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMATITZACIÓ 

Altres 
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Partint d'aquest plantejament, es preveu la següent temporalitat per a la posada en marxa d'aquests 
serveis: 
 
 

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
 

 
 
 
 
  

DEFINI
CIÓ 

DELS 
ÀMBIT

S 
D'ACTI

setembre octubre desembre 

P
O

SA
D
A 

EN 

• D'acord amb la 
realitat 
socioeconòmica 
del territori: 
turisme, 
agricultura 
ecològica, serveis 
de proximitat, etc.  

CONC
RECIÓ 
D'ACO
RDS 
DE 

COL·L

• Entitats socials 
amb experiència i 
solvència en els 
àmbits definits i 
que vulguin 
apostar per la 
creació d'un CET a 
la Comarca.  

Centre 
Especial de 
Treball 

 
P
O

SA
D
A 

CONC
RECIÓ 
D'ACO
RDS 
DE 

COL·L

Centre 
Ocupacional 

• Entitat que 
assumeixi el 
compromís de 
creació del CET  
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CENTRE POLIVALENT PER A L'AUTONOMIA PERSONAL I LA I NTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL 

 

 
 
 
La calendarització de la resta de serveis es troba pendent de concretar. 
 

 

METODOLOGIA PER A LA CONCRECIÓ DEL MODEL DE 
NEGOCI DEL CENTRE POLIVALENT 

 
El Pla d'Acció 2013 - 2015 per al desenvolupament del Pla estratègic 2013 – 2018 per 
una oferta integral de serveis de proximitat al Pallars Jussà recull, entre les iniciatives 
que preveu, les següents: 
 

� Disseny i posada en marxa d’un Centre Polivalent per a l'Autonomia Personal i 
la Integració Sociolaboral com a seu de la xarxa i que acollirà, entre altres, el 
Servei de Centre per a l'autonomia personal i Serveis d’integració sociolaboral. 

 
� Disseny i posta en marxa d'un Servei de centre per a l'autonomia personal. 

 
 

D'aquesta manera, es preveu la creació del Centre Polivalent per a l'Autonomia 
Personal i la Integració Sociolaboral del Pallars J ussà  que integrarà els serveis  
següents: 

juny octubre desembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISSENY 
ORGANITZA
TIU, MODEL 
DE NEGOCI I 
PLA D’USOS 
DEL CENTRE  

 
 
 
 
 
 
 
 

- CON
CRE
CIÓ 
D'A
COR
DS 
DE 

COL
·LA
BOR
ACI
Ó 

AM
B 

SOC
IS 

POT

Servei de Centre 
per a  
l’Autonomia 
Personal 

• Entitats socials amb 
experiència en la matèria 
que vulguin col·laborar 
en la creació del servei  

Servei 
d’intemediació 
laboral  

Formació, 
assessorament, 
suport a 
professionals 

Coordinació 
sociosanitària 
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� Servei de Centre per a  l’Autonomia Personal 
� Servei d’intemediació laboral 
� Formació, assessorament, suport a professionals 
� Coordinació sociosanitària 

 
 
Per al seu disseny, s'ha previst la definició dels elements següents: 

� Objectius del centre en relació amb els diferents agents clau implicats al mateix 
i d'acord amb els serveis que recollirà. 

� Activitats que es portaran a terme des del centre i serveis que s’integraran. 
� Model de negoci del centre (metodologia Canvas), concretant: segments de 

clients, proposta de valor, canals, relacions amb clients, fonts d'ingressos, 
estructura de despeses, recursos clau, activitats clau i socis clau. 

� Principals vies de desenvolupament del centre: tant respecte al seu model 
organitzatiu, com de finançament. 

 
Per a la seva concreció, s’ha portat a terme la metodologia Business Model Canvas , 
que permetrà la definició del model de negoci del centre, definint les següents 
qüestions clau: 

- Clients i usuaris potencials 

- Proposició de valor del centre polivalent 

- Canals de distribució i comunicació 

- Relacions amb els clients i usuaris 

- Fonts d’ingressos 

- Estructura de despeses 

- Recursos clau 

- Activitats clau 

- Socis clau 
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RESULTATS DE L’APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA 
BUSINESS MODEL CANVAS 

El dies 27 d’octubre i 25 de novembre de 2014 es varen portar a terme les sessions 
per a la definició del Model de Negoci del Centre Polivalent per a l'Autonomia Personal 
i la Integració Sociolaboral del Pallars Jussà, amb els resultats següents: 

 

 

A continuació es detallen els components del Model de Negoci definit: 

 

1. PROPOSTA DE VALOR 

Amb la creació del Centre Polivalent d’Autonomia Personal i Integració 
Sociolaboral més persones podran, al nostre territori, escollir continuar vivint a 
casa seva, al seu poble, amb unes millors condicions de salut i qualitat de vida. 
 
A més, es generaran oportunitats de treball i ocupació per a les persones amb 
especials dificultats (persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió, 
aturats de llarga durada, etc.). 
 
Des d’una visió integral del a persona, el Centre serà: 
• Un centre pioner a la comarca i als Pirineus. 
• Un servei innovador, de proximitat i amb un alt retorn econòmic i social, 

així com amb vocació de transferència. 
• Un recurs que permetrà sumar sinèrgies i millorar la interrelació entre els 

diferents serveis de la comarca, així com la cooperació i coordinació entre 
els professionals del sistema sanitari i els de serveis socials. 
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• Un punt de referència per a persones usuàries dels serveis i per als i les 
professionals i un punt de connexió entre els mateixos. 

• Un actiu al servei de la sensibilització i la conscienciació social en la 
promoció de l’autonomia personal i de les polítiques d’envelliment actiu. 
 
 

2. SEGMENTS DE CLIENTS 

a. Persones usuàries dels serveis: 

• Tots els ciutadans i ciutadanes de la comarca amb necessitats de 
suport per a l’autonomia personal, la participació i/o per a la inserció 
socio-laboral. 

• Cuidadors i cuidadores informals. 
 

b. Professionals dels sistemes de serveis socials i dels serveis sanitaris. 

c. Empreses amb necessitats de suport per a la integració de persones amb 
especials dificultats o amb necessitats de formació. 

d. Institucions i administracions públiques. 

e. Ciutadania en general. 

 

3. RELACIONS AMB CLIENTS 

El Centre Polivalent d’Autonomia Personal i Integració Sociolaboral vol 
construir relacions de confiança, suport mutu i cooperació amb tots els 
segments de clients identificats, promovent el sentit de pertinença al projecte i 
la co-creació de la seva proposta de valor. 

 

4. CANALS 

Per establir relacions amb els clients d’acord amb la perspectiva definida 
s’articularan els canals següents: 

• Atenció presencial i via telemàtica als usuaris i usuàries del servei 
• Grups de treball i reunions amb els professionals 
• Plataforma tecnològica col·laborativa 
• Mitjans de comunicació 
• Jornades i espais d’aprenentatge 

 
 

5. ACTIVITATS CLAU 

• Persones usuàries dels serveis: 
- Informació, orientació i assessorament 
- Acompanyament, tractament i empoderament 
- Gestió d’accés a prestacions públiques 
- Promoció de l’emprendiment social 

 
• Professionals dels sistemes de serveis socials i dels serveis sanitaris: 

- Coordinació i treball en xarxa 
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- Assessorament, recursos i documentació 
- Desenvolupament de competències: formació i innovació 
- Treball en xarxa amb altres centres i serveis de promoció de 

l’autonomia personal i l’accessibilitat universal 
 

• Empreses amb necessitats de suport per a la integració de persones amb 
especials dificultats o amb necessitats de formació: 

- Informació, assessorament, suport tècnic i simplificació dels tràmits per 
a la inserció laboral 

- Coordinació per a la creació d’ocupació 
- Desenvolupament de competències: formació i innovació 
- Foment de la responsabilitat social de les empreses 

 
• Institucions i administracions públiques: 

- Treball en xarxa i suma d’esforços per generar una millor pràctica 
professional i un major impacte en termes d’autonomia personal i 
inclusió 

- Informació, assessorament i suport tècnic 
 

• Ciutadania en general: 
- Sensibilització i la conscienciació social en la promoció de l’autonomia 

personal i de les polítiques d’envelliment actiu. 
- Promoció del voluntariat. 

 

6. SOCIS CLAU 

• Administracions locals del territori 

• Generalitat de Catalunya: Departament de Benestar Social i Família (centres i 
serveis d’atenció a la dependència) i Departament d’Empresa i Ocupació 
(serveis d’integració laboral) i Departament de Salut. 

• Serveis Socials Bàsics del territori 

• Proveïdors de la Central Múltiple de Serveis de Proximitat 

• Proveïdors de productes de suport per a l’autonomia personal 

• Entitats socials dels sectors de la discapacitat, la malaltia mental i l’atenció a 
les persones grans 

• Altres centres o serveis de suport a l’autonomia personal 

• Centre Josep Orgué (Fundació Privada Àuria) 

• Altres centres o serveis d’inserció laboral 

• Professionals i experts amb prestigi 

• Empreses del territori 
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• Persones vinculades al territori que donin suport per diferents vies: mecenatge, 
prescripció, etc. 

• Obra Social “la Caixa”: Incorpora, Gent 3.0.  

• Associació Aprop de voluntariat 

• Aliats per a l’impuls a l’emprenedoria social 
 
 

7. RECURSOS CLAU 

• Equip professional de Serveis Socials 

• Equip professional interdisciplinari del Centre 

• Espai físic adient i infrastructures: lloc visible i de fàcil accés 

• Competències directives i de lideratge 

• Coneixements tècnics en matèria de promoció de l’autonomia personal i 
integració sociolaboral 

• Plataforma col·laborativa 

• Recursos de la Xarxa de Serveis de Proximitat 

• Suport institucional 

• Fonts de finançament (suport de l’administració, quotes clients, usuaris, etc.) 
 

8. ESTRUCTURA DE DESPESES 

• Costos manteniment: Personal: 2 professionals (1 suport autonomia, 1 inserció 
sociolaboral) + despeses funcionament (comunicacions, consums, etc.) 

• Inversió: mobiliari, productes suport (previsió cessió proveïdors) 
 

9. FONTS D’INGRESSOS 

• Generalitat: Departament Benestar Social i Família, Salut, Empresa i Ocupació 

• Patrocinadors i mecenes 

• Programes Obra Social La Caixa (Incorpora, Gent 3.0., empreniment) 

• Fons europeus 
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ANNEX 9: PLA D'USOS DEL CENTRE POLIVALENT PER A 
L’AUTONOMIA PERSONAL I LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
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Desembre de 2014 

 

PLA D'USOS DEL CENTRE POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
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EL CENTRE POLIVALENT EN EL MARC DELS SERVEIS DE 
SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, DE 
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I PER A LA 
INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
 
El Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat al Pallars 
Jussà estableix entre els seus objectius estratègics el següent: 
 

� Realitzar una oferta integral de serveis de proximitat en tres dimensions: 
� Tecnologia i comunicacions per a l’autonomia personal 

Serveis personals de proximitat 
� Serveis relacionats amb la millora de l’accessibilitat i el confort a la llar i els 

entorns 
 
En aquest sentit, el Pla d'Acció 2013 - 2015 per al desenvolupament del Pla estratègic 
recull les següents iniciatives: 
 

� Disseny i posada en marxa d’un Centre Polivalent per a l'Autonomia Personal i 
la Integració Sociolaboral com a seu de la xarxa i que acollirà, entre altres, el 
Servei de Centre per a l'autonomia personal i Serveis d’integració sociolaboral. 

� Disseny i posta en marxa d'un Servei de centre per a l'autonomia personal. 
� Impuls a nous serveis ocupacionals i socials per a persones amb discapacitat 

intel·lectual i malaltia mental, en funció de la demanda. 
� Valoració i incorporació, si s'escau, de nous serveis de proximitat per donar 

resposta gradualment a les necessitats de suport de les persones de la 
comarca. 

 
En coherència amb aquest plantejament i amb la finalitat de donar resposta a 
l'estratègia definida, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha identificat els següents 
serveis potencials per a la seva posada en marxa a la comarca: 
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SERVEIS DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I PER A LA INTE GRACIÓ SOCIOLABORAL 

Centre Especial de  
Treball 

Servei de terapia 
ocupacional 

Alternativa laboral per 
a persones amb un 
grau de discapacitat  
superior al 65% . 

Empresa de treball 
productiu, que participa 
regularment en les 
operacions del mercat,  
amb la finalitat 
d'assegurar un lloc de 
treball remunerat, 
prestant els serveis 
d'ajustament personal i 
social que requereixi el 
seu personal amb 
discapacitat. 

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

Centre polivalent per a 
l'autonomia personal i la 
integració sociolaboral 

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ 

SOCIOLABORAL 

� Servei de Centre per a  
l’Autonomia Personal 

� Servei d’intemediació laboral 
� Formació, assessorament i 

suport a professionals 
� Coordinació sociosanitària 

VIDA INDEPENDENT 

Programa de suport a 
l’autonomia a la llar 

Suport intermitent i il•limitat 
per a persones amb 
discapacitat física, psíquica 
i/o problemàtica social 
derivada de malaltia per: 
potenciar l’autonomia de la 
persona i la participació en la 
comunitat i per afavorir la 
permanència de les persones 
amb discapacitat en el seu 
domicili i entorn  natural. 

Serveis de 
suport a l'àrea 

educativa 

Club social per 
a persones 

amb malaltia 
mental  

Serveis de suport 
per a les persones 
amb necessitats 
educatives 
específiques en el 
marc del sistema 
educatiu. 

Programa de 
suport a la 
integració i 
inserció 
comunitària 
mitjançant el 
lleure adreçat a 
persones amb 
malaltia mental 
en situació de 
dependència.  

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA 

LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMATITZACIÓ 

Altres 



Partint d'aquest plantejament, es preveu la següent temporalitat per a la posada en marxa d'aquests 
serveis: 
 
 

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
 

 
 
 
 
  

DEFINI
CIÓ 

DELS 
ÀMBIT

S 
D'ACTI

setembre octubre desembre 

P
O

SA
D
A 

EN 

• D'acord amb la 
realitat 
socioeconòmica 
del territori: 
turisme, 
agricultura 
ecològica, serveis 
de proximitat, etc.  

CONC
RECIÓ 
D'ACO
RDS 
DE 

COL·L

• Entitats socials 
amb experiència i 
solvència en els 
àmbits definits i 
que vulguin 
apostar per la 
creació d'un CET a 
la Comarca.  

Centre 
Especial de 
Treball 

 
P
O

SA
D
A 

CONC
RECIÓ 
D'ACO
RDS 
DE 

COL·L

Centre 
Ocupacional 

• Entitat que 
assumeixi el 
compromís de 
creació del CET  
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CENTRE POLIVALENT PER A L'AUTONOMIA PERSONAL I LA I NTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL 

 

 
 

 

LA PROPOSTA DE VALOR DEL CENTRE POLIVALENT 

 
El Pla d'Acció 2013 - 2015 per al desenvolupament del Pla estratègic 2013 – 2018 per 
una oferta integral de serveis de proximitat al Pallars Jussà recull, entre les iniciatives que 
preveu, les següents: 
 

� Disseny i posada en marxa d’un Centre Polivalent per a l'Autonomia Personal i la 
Integració Sociolaboral com a seu de la xarxa i que acollirà, entre altres, el Servei 
de Centre per a l'autonomia personal i Serveis d’integració sociolaboral. 

 
� Disseny i posta en marxa d'un Servei de centre per a l'autonomia personal. 

 
D'aquesta manera, es preveu la creació del Centre Polivalent per a l'Autonomia 
Personal i la Integració Sociolaboral del Pallars J ussà  que integrarà els serveis  
següents: 

� Servei de Centre per a  l’Autonomia Personal 
� Servei d’intemediació laboral 
� Formació, assessorament, suport a professionals 
� Coordinació sociosanitària 

juny octubre desembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISSENY 
ORGANITZA
TIU, MODEL 
DE NEGOCI I 
PLA D’USOS 
DEL CENTRE  

 
 
 
 
 
 
 
 

- CON
CRE
CIÓ 
D'A
COR
DS 
DE 

COL
·LA
BOR
ACI
Ó 

AM
B 

SOC
IS 

POT

Servei de Centre 
per a  
l’Autonomia 
Personal 

• Entitats socials amb 
experiència en la matèria 
que vulguin col·laborar 
en la creació del servei  

Servei 
d’intemediació 
laboral  

Formació, 
assessorament, 
suport a 
professionals 

Coordinació 
sociosanitària 
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PROPOSTA DE VALOR 

 

 
SEGMENTS DE CLIENTS 

f. Persones usuàries dels serveis: 

2. Tots els ciutadans i ciutadanes de la comarca amb necessitats de 
suport per a l’autonomia personal, la participació i/o per a la inserció 
socio-laboral. 

3. Cuidadors i cuidadores informals. 
 

g. Professionals dels sistemes de serveis socials i dels serveis sanitaris. 

h. Empreses amb necessitats de suport per a la integració de persones amb 
especials dificultats o amb necessitats de formació. 

i. Institucions i administracions públiques. 

j. Ciutadania en general. 

 

  

Amb la creació del Centre Polivalent d’Autonomia Personal i Integració Sociolaboral més 
persones podran, al nostre territori, escollir cont inuar vivint a casa seva, al seu 
poble, amb unes millors condicions de salut i quali tat de vida . 

 
A més, es generaran oportunitats de treball i ocupació  per a les persones amb 
especials dificultats (persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió, aturats de 
llarga durada, etc.). 

 
Des d’una visió integral del a persona , el Centre serà: 

1. Un centre pioner a la comarca i als Pirineus. 
2. Un servei innovador, de proximitat i amb un alt retorn econòmic i social, així 

com amb vocació de transferència. 
3. Un recurs que permetrà sumar sinèrgies i millorar la interrelació entre els 

diferents serveis de la comarca, així com la cooperació i coordinació entre els 
professionals del sistema sanitari i els de serveis socials. 

4. Un punt de referència per a persones usuàries dels serveis i per als i les 
professionals i un punt de connexió entre els mateixos. 

5. Un actiu al servei de la sensibilització i la conscienciació social en la 
promoció de l’autonomia personal i de les polítiques d’envelliment actiu. 
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SERVEIS DEL CENTRE POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
 

 1. SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL 

1. ÀREA D'INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ , sobre els recursos i serveis 
de promoció de l’autonomia personal i accessibilitat universal a persones amb 
discapacitat i/o dependència, professionals, entitats, institucions i a la ciutadania en 
general de la comarca del Pallars Jussà i de les comarques limítrofes amb les quals 
s’estableixi un marc de cooperació i coordinació. 

Usuaris: Ciutadania- entitats- empreses- escoles de formació professional– famílies –
professionals- persones amb discapacitat i/o amb situació de dependència. 

 

2. ÀREA DE PRESTACIONS TÈCNIQUES I TECNOLÒGIQUES : Informació, 
assessorament, exposició i manteniment de prestacions tècniques i tecnològiques en la 
dimensió d’ajudes per la vida diària, habitatges, transport, comunicació . Disposarà també 
d’un dispositiu mòbil de recollida i captació de les ajudes tècniques al territori d’influència 
del Centre. 

Gestió i manteniment d’ajudes tècniques dipòsit magatzem, personalització ajudes 
tècniques. 

Usuaris: Persones amb discapacitat i/o situació de dependència – professionals- 
municipis- entitats- empreses - ortopèdies... 

 

3. ÀREA DE SUPORT I COORDINACIÓ : Centre de Recursos per  les entitats i/o dispositius 
de la xarxa per a l’autonomia personal i accessibilitat universal de la comarca del Pallars 
Jussà i de les comarques limítrofes amb les quals s’estableixi un marc de cooperació i 
coordinació. 

Usuaris: Entitats i/o dispositius col·laboradors. 

 

4. ÀREA DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ : En l’àmbit del disseny per a tothom mitjançant 
campanyes de comunicació, accions de promoció i dispositius mòbils d’apropament i 
sensibilització al territori d’influència 

Usuaris: La ciutadania de manera general i les persones amb discapacitat  i/o en situació 
de dependència de manera específica. 

 

5. ÀREA DE RECERCA, INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT : Impulsar la recerca, el 
desenvolupament i la innovació en matèria d’autonomia personal i accessibilitat universal 
mitjançant el treball en xarxa amb universitats, les entitats del sector d’atenció a les 
persones i altres administracions, amb un focus específic sobre les Noves Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació per a la promoció de una vida autònoma a la comunitat. 

Usuaris: Entitats del sector, administracions públiques, professionals, famílies, empreses, 
persones amb discapacitat i/o situacions de dependència. 
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2. SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL 

Contacte entre les persones que busquen inserir-se al món laboral i les empreses que cerquen 
cobrir les seves necessitats laborals amb les persones en situació de recerca activa i/o millora 
de feina. Serveis: 

• Tramitació i gestió de demandes 

• Tramitació i gestió d'ofertes 

• Col·laboració i intervenció en programes d'orientació i formació ocupacional 

• Assessorament per confeccionar un bon currículum, carta de presentació, d' 
autocandidatura així con de les diferents pàgines webs que permetin la seva 
autonomia 

• Orientació i captació de necessitats formatives per cursos de formació per millora de 
la qualificació professional així com el seguiment per formació i inserció laboral. 

• Realització d'una entrevista inicial per a la recollida d'informació laboral i de formació 
així com per orientació del perfil professional i de sol·licitud de feina 

• Actualització de dades i preselecció de perfils segons oferta 

3. COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA 

Coordinació dels serveis sociosanitaris i d’atenció a les persones en situació de cronicitat. 
Serveis: 

• Assessorament i informació a la ciutadania sobre serveis i suports sociosanitaris i 
d’atenció a la cronicitat. 

• Coordinació amb equips tècnics dels serveis. 
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ESPAIS I USOS 
Per oferir els serveis previstos al Centre es considera necessari disposar dels espais 
següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ESPAI OBERT AL PÚBLIC  
150 – 200 m2 

S
ervei de C

entre 
per a l’autonom

ia 
personal 

S
ervei 

d’interm
ediació 

laboral 

C
oordinació 

sociosanitària
 

Recepció 

Exposició d’ajudes tècniques i 
tecnològiques  

Despatxos per a l’atenció i orientació 
individualitzada  

ESPAI POLIVALENT DE FORMACIÓ I 
INNOVACIÓ 
40 – 60 m2 

ESPAI DE MAGATZEM I MANTENIMENT 
D’AJUDES TÈCNIQUES 
100 – 120 m2 

DESPATXOS DELS PROFESSIONALS  
30 – 50 m2 
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ANNEX 10: ACTES DELS SEMINARIS DE TREBALL REALITZAT S 
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PRIMER SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 21 de gener de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Nekane Navarro, Consultora d'Alter Civites, S.L.  
Sra. Ester Morte, Consultora d'Alter Civites, S.L.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director d'Alter Civites, S.L. 
 
Ordre del dia: 
1er. Tancament de l’acció “ Creació i posada en marxa d’una Central Múltiple de Serveis 
de Proximitat” desenvolupada durant l’any 2013. 
2on. Preparació de la reunió de presentació de l’acció als responsables polítics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Tancament de l’acció “ Creació i posada en mar xa d’una Central Múltiple de 
Serveis de Proximitat” desenvolupada durant l’any 2 013. 
 
Pendent elaborar el Pla d’Empresa de la Central Múltiple de Serveis. La memòria s’ha de 
presentar durant el febrer 2014. 
 
 
2on. Preparació de la reunió de presentació de l’ac ció als responsables polítics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
1er Presentació del Pla Estratègic: - Creació de nous serveis de proximitat i oportunitats 
de desenvolupament.  Ex. Ripoll: Fundació MAP 
 
2on. Definició de l’estratègia: Central Múltiple de Serveis i Centre Especial de Treball. 
 
Es plantegen les següents qüestions  que requereixen decisió a nivell polític: 
 

 
Central Múltiple de Serveis : 
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• Ubicació i espai físic que es necessita (despatx, sala reunions, etc) 
• Recursos humans 
• Forma jurídica i titularitat. 
• Desenvolupament de funcions vinculades a la Xarxa de serveis de proximitat: 

coordinació i acreditació de proveïdors, política de cooperació. 
• Potencials clients: administració, ciutadania 

 
Sorgeix la idea de separar la xarxa del Consell Comarcal. I que a la xarxa s’hi pugui 
accedir tant a nivell privat com públic. La xarxa tindrà un catàleg de serveis amb diferents 
proveïdors els quals oferiran el servei que presten i es portarà a terme una difusió del 
compromís amb la qualitat dels proveïdors integrats a la xarxa.  
Iniciar la plataforma de serveis amb els serveis bàsics per l’autonomia de les persones 
que no són de responsabilitat pública.  
Ex: perruquers a domicili, podologia,, electricitat i fontaneria a domicili, construccions per 
supressió de barreres arquitectòniques, àpats a domicili i bugaderia. 
Es valora el potencial interès de buscar sinèrgies amb el centre especial de treball en els 
serveis no existents en l'actualitat. 
 

Centre Especial de Treball : 
 

• Àmbits d’activitat 
• Socis 
• Ubicació 
• Recursos humans 
• En quina empresa del tercer sector es pot arribar en acord. Empresa amb 

expertesa. 
      Referents: 
            - A nivell d’horta , ecològics, etc....... L’Olivera 

-  A nivell de serveis de bugaderia, etc......  Alba. 
-  Altres (recollits a la guia de proveïdors) 

 

 

S’acorda el següent seminari pel 17/02/2014 a les 10.30h 
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SEGON SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 17 de febrer de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Ordre del dia: 
1er. Tancament de l’acció “ Creació i posada en marxa d’una Central Múltiple de Serveis 
de Proximitat” desenvolupada durant l’any 2013. 
2on. Centre Especial de Treball. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Tancament de l’acció “ Creació i posada en mar xa d’una Central Múltiple de 
Serveis de Proximitat” desenvolupada durant l’any 2 013. 
 
Es presenta esborrany del Pla d’Empresa de la Central Múltiple de Serveis, a efectes de 
modificar i afegir alguns aspectes.  
 
Per tal de dur a terme la posada en marxa de la Central Múltiple es preveu els següents 
passos: 

1- Aprovació. 
2- Presentació a nivell polític. 
3- Homologació de proveïdors. (treball previ de preparació de l’homologació i procés 

d’homologació). 
4- Posta en marxa d’atenció al públic.  

 
 
 
Es plantegen els següents requisits per l’homologació: 

1- Declaració jurada d’estar al corrent de pagaments amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social i amb l’Agència Tributària. 

2- Disposar dels permissos d’alta corresponents. 
3- Compromís de facilitar períodicament la informació del servei que presta, així com 

de les condicions i preus que té estalerts. 
4- Compromís ètic i de qualitat de la xarxa de serveis. Caldria elaborar un document. 
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5- Indicadors de qualitat: formació, ISO, riscos laborals, titulació, etc.  
 

Es proposa la creació d’una comissió d’acreditació i homologació, tenint en compte, que 
el responsable civil serà el proveïdor del servei.  

 
 
2on. Centre Especial de Treball: 
 
Es proposa fer una visita al CET de Ripoll: Sra. Herminia Ordeig. Fundació privada MAP. 
 
Els serveis a desenvolupar al nostre territori, podrien ser en el sector de l’agricultura, 
turisme, serveis de proximitat i gestió mediambiental.  

Fundació Ampans. Bagès. 

Sorgeix la idea de buscar un soci que porti Centre Especial de Treball i el Centre 
ocupacional, amb voluntat de col.laborar amb altes CET del territori.  

La fórmula jurídica podria ser un conveni de col.laboració . 

 

S’acorda el desè seminari pel 17/03/2014 a les 10.30h 
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TERCER SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 17 de març de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Ordre del dia: 
1er. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis. 
2on. Preparació de la reunió de presentació de l’acció als responsables polítics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
3er. Programació del procès d’elaboració del mapa de grups d’interès de la Central 
Múltiple de Serveis. 
4rt. Altres punts que es consideri oportú tractar.  
 
Desenvolupament de la sessió: 

o Es proposa i s’acorda fer una visita a l’Associació Alba  i a la Cooperativa 
l’Olivera. La visita es durà a terme el 01/04/2014 a les 10h.   

o Es parla sobre la preparació de la reunió de presentació de l’acció als 
responsables polítics del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

o Acord Marc: S’acorda que la consultora Alter Civites farà un informe on conclourà 
la  recomanació d’un acord marc entre el Consell Comarcal (Àrea SSB i Promoció 
Econòmica) i la Societat de Foment.  

o S’exposaran els projectes de la Central Múltiple de Serveis i del Centre Especial 
de Treball al Consell d’Administració de la Societat de Foment 

 
o Procediments. Protocols: 
1- Detecció i gestió de la demanda.. SSB 
2- Promoció i gestió de l’oferta. SSB + Societat de Foment. 
3- Innovació i actualització de la Central. SSB + Societat de Foment.  

 
S’acorda el següent seminari pel 30/04/2014 a les 10.30h  
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QUART SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 30 d’abril de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
1er. Valoració dels contactes i visites realitzades per a la posada en marxa del Centre 
Especial de Treball i del Centre Polivalent i programació dels passos següents. 
2on. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis. 
3er. Dinàmica per a la identificació dels grups d’interès de la Central Múltiple de Serveis i 
programació de les entrevistes per a l’elaboració del mapa de grups d’interès. 
4rt. Altres punts que es consideri oportú tractar.  
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Valoració dels contactes i visites realitzades  per a la posada en marxa del 
Centre Especial de Treball i del Centre Polivalent i programació dels passos 
següents. 
 

o Es parla sobre el Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar. PSALL.  
o Es planteja treballar el Servei de Promoció a l’automia personal en dos nivells: 

Benestar i Salut.  
o Servei ocupacional / Centre Especial de Treball: 

o Autorització de places (a nivell polític).  
o Espai físic. 
o Negoci amb viabilitat. 
o Necessitat d’un soci. 
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Servei ocupacional: Discpacitat intel.lectual. Mín. 65% discapacitat. No hi ha vinculació 
laboral. Recurs social. Servei específic per persones més afectades.  
 
Centre Especial de Treball: Vinculació laboral amb contracte de treball. Empresa. 
 
1er. Evidenciar la necessitat i la demanda. No hi ha resposta a la necessitat. Esbrinar els 
antecedents al territori  del recurs.   
Necessitat / Demanda / Història – Antecedents / Actualitat. 
2on. Necessitat d’un soci. 
3er. Necessitat d’autorització i subvenció del Departament.  
4rt. Necessitat d’espai i acondicionament. 
 
 
2on. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis. 
 
Acord Marc: La secretària del Consell Comarcal està d’acord en el document marc. 
 

 
3er. Dinàmica per a la identificació dels grups d’i nterès de la Central Múltiple de 
Serveis i programació de les entrevistes per a l’el aboració del mapa de grups 
d’interès. 
S’inicia el treball per a la identificació dels grups d’interès. (Consell Comarcal, Societat de 
Foment, Proveïdors, usuaris, etc.).  

 

S’acorda el dotzè seminari pel 10/06/2014 a les 10.30h 
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CINQUÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 10 de juny de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h 
 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
1er. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis i planificació de la posada en marxa del Centre Especial de Treball i del Centre 
Polivalent: avenços realitzats i propers passos.  
 
2on. Dinàmica per a la identificació dels grups d’interès de la Central Múltiple de Serveis i 
programació de les entrevistes per a l’elaboració del mapa de grups d’interès. 
 
3er.  Altres punts que es consideri oportú tractar.  
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis i planificació de la posada en marxa del Ce ntre Especial de Treball i del 
Centre Polivalent: avenços realitzats i propers pas sos.  
 

• Activació de la Central Múltiple de Serveis de proximitat del Pallars Jussà:  
- Aprovació, creació i posada en marxa de la Central. 
- Assignació de l’equip de treball. 
- Protocolarització de l’activitat de la Central Múltiple de Serveis.  
 
Gestió de la demanda:  Es parla de fer un sol protocol i classificar per perfils: 
necessitats socials, necessitats de dependència / cronicitat i necessitats socio-
sanitàries.  
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Cal identificar els actors principals ( Consell Comarcal, Serveis Socials Bàsics, 
etc.) i els actors secundaris ( Ex.  Comissió Interdisciplinar Mixta Socio 
Sanitària). 
Porta d’entrada: Serveis Socials, Salut, altres.  
 
Gestió de l’oferta:    - Provisió de serveis a través dels Xecs-servei. 
       - Coordinació: a nivell públic. 
       - Integració: Integrar els recursos als diferents serveis.  
 
 

S’informa sobre la Fundació Apip - Acam. Arranjaments de la llar. Organització privada 
sense ànim de lucre d’àmbit nacional. Forma part del clúster Créixer. Podrien aportar 
coneixement científic juntament amb Àuria i Associació Alba.  
 
Proveïdors: Acreditació. Compromís actiu a la  millora continua realitzant formació  i 
compromís actiu  participant en programes d’innovació. 
Formació: Ex. Adaptació a la llar, nutrició, etc.  
Temporalitat: Establir una durada en la que l’empresari serà recomanat. 
Incentius: Ex. Bonificació, FORCEM. Fundació tripartita. 
 
 
2on. Dinàmica per a la identificació dels grups d’i nterès de la Central Múltiple de 
Serveis i programació de les entrevistes per a l’el aboració del mapa de grups 
d’interès. 
Els grups d’interès són aquells que generen valor o el poden generar. Poden venir 
originats per la demanda ( Sanitat, Benestar, SSB, etc), o bé per la oferta ( Associacions 
de la gent gran, Jussà Actiu, etc.) 
 

 

S’acorda el següent  seminari pel 21/07/2014 a les 10.30h 
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SISÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 21 de juliol de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h 
 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
 
Ordre del dia: 
1er. Dinàmica per a la identificació dels grups d’interès de la Central Múltiple de Serveis i 
programació de les entrevistes per a l’elaboració del mapa de grups d’interès. 
 
2on. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis: avenços realitzats i propers passos.  
 
3er.  Programació del disseny organitzatiu i model de negoci del Centre Polivalent per a 
l’autonomia per a l’autonomia personal i la integració sociolaboral. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Dinàmica per a la identificació dels grups d’i nterès de la Central Múltiple de 
Serveis i programació de les entrevistes per a l’el aboració del mapa de grups 
d’interès.  
 
Es modifica  els grups d’interès proposats, i s’acorda afegir la categoria de persones 
usuàries del programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Psall.  
Es distribueixen les enquestes establint un ordre dels grups d’interès.  
Alhora de passar les enquestes s’acorda donar un missatge unificat, tal com que s’ofereix 
una diversitat de serveis a la ciutadania i d’altra banda afavorir l’economia del territori. 
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S’acorda que Alter Civites enviarà una proposta de guió de l’enquesta. El volcatge de les 
dades es farà amb un excell i compartit amb dropbox. Data límit de les enquestes 
15/09/2014. Buidatge de dades setembre – octubre. 
 
2on. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis:  
 
Es proposa  afegir altres serveis de qualitat de vida que no siguin responsabilitat pública.  
Es planteja la idea d’incorporar el concepte d’expertesa a la Central Múltiple, tals com un 
aparellador tècnic i/o ergoterapeuta. Caldria complementar l’oferta de serveis per tal 
d’ampliar ( suports de qualitat de vida, habitatge i salut). 
Assessorament i orientació per tal d’accedir a serveis privats i coordinar amb els serveis 
públics.  
Igualtat per la població de la comarca per accedir als serveis.  
 
Processos:  1- Gestió de l’oferta. 
   2- Gestió de la demanda. 
   3- Captació d’experts vinculats a la Central: aparellador tècnic, 
ergoterapeuta. 
 
Homologació: S’acorda que Alter Civites elaborarà el document de compromís 
d’adscripció a la Central Múltiple de Serveis, incloent-hi els conceptes de compliment de 
la legalitat, assegurances, compromís formatiu, transparència, innovació, etc.  
 
Es planteja elaborar un protocol de la Central Múltiple durant l’any 2015. 
 
S’acorda crear una comissió de seguiment de la Central Múltiple, a efectes de mesurar 
els resultats, nivells de satisfacció, nombre de cursos de formació, nombre d’incidències, 
etc.  
 
S’acorda que el Consell Comarcal elaborarà una pauta d’elements d’avaluació, fent una 
preselecció de les àrees d’activitat (construcció, ortopèdia, catèring, fisioterapèuta, etc) 
 
Per tal d’iniciar la Central Múltiple (finals d’octubre), caldria preparar la campanya de 
difusió i d’altra banda al passar les enquestes integrar als proveïdors i als experts.  
 
 
3er. Programació del disseny organitzatiu i model d e negoci del Centre Polivalent 
per a l’autonomia per a l’autonomia personal i la i ntegració sociolaboral. 
 
Centre Polivalent: -     Centre Especial de Treball + Centre Ocupacional. 

- Centre per l’Autonomia Personal. 
- Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar. PSALL.  

 
Es parla de fer una fundació mixta per institucions i persones físiques, promotora de 
serveis.  
 
Es proposa afegir el servei d’intermediació laboral i club social per malalts mentals.  

 

S’acorda el següent seminari pel 29/09/2014 a les 10.30h 
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SETÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 29 de setembre de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h 
 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
1er. Estat de desenvolupament de les entrevistes per a l’elaboració del mapa de grups 
d’interès de la Central Múltiple de Serveis i propers passos. 
 
2on. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis: avenços realitzats i propers passos.  
 
3er.  Dinàmica per al disseny del model de negoci del Centre Polivalent per a l’autonomia 
personal i la integració sociolaboral (Business Model Canvas). 
 
4rt. Altres punts que es consideri oportú tractar. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Estat de desenvolupament de les entrevistes pe r a l’elaboració del mapa de 
grups d’interès de la Central Múltiple de Serveis i  propers passos. 
 
S’informa dels resultats de les enquestes. 55 persones entrevistades. Del contingut de les 
entrevistes se’n desprèn:  
 

- Dificultat en entendre el servei de proximitat. 
- Visió de que la Central Múltiple sigui finestreta única. 
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- Com a serveis prioritaris destaquen: SAD, TAD mobil, transport a la demana, 
fisioterapeuta, reformes i rehabilitació, supressió de barreres arquitectòniques, 
ajuts tècnics, centres residencials i centres de dia.  

 
2on. Planificació operativa de la creació i posada en marxa de la Central Múltiple de 
Serveis: avenços realitzats i propers passos. 
 

� Claus de la Central Múltiple: 1)  Apropar el coneixement / Informació.  
2) Promoure serveis i recursos. 

 
- Com a nom comercial de la Central Múltiple es proposa  “Jussà Innovació Social” 

– JIS.  
- Pendent confeccionar el logo de la Central. 
- Es planteja que un cop es disposi del logo, els proveïdors s’adhereixin a la Central 

a través del compromís d’adscripció.  
- Cal tenir en compte: la ubicació, el personal tècnic, el logo/marca, contingut de 

l’oferta, capacitat d’itinerar en diferents llocs del territori, màrqueting i comunicació, 
proveïdors, possibilitat de detecció d’oferta inexistent al territori. 

- Un cop feta l’adscripció dels proveïdors, confeccionar el catàleg de proveïdors. 
- Elaborar una fitxa per l’oferta i una fitxa per la demanda. 
- Elaborar el protocol de funcionament de la Central. (derivació a altres serveis, 

etc.) 
- Elaborar fitxes dels experts .  
- Formació bàsica  i específica.  

 
 
3er. .  Dinàmica per al disseny del model de negoci del Ce ntre Polivalent per a 
l’autonomia personal i la integració sociolaboral ( Business Model Canvas). 
 
S’informa sobre el Model Canvas. 
  
4rt. Altres punts que es consideri oportú tractar. 
 

� Es revisa l’acció del SOC per l’any 2015. Proposta: Centre de promoció per 
l’autonomia personal.  

� Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar. Psall. S’informa que de les 5 
sol.licituds trameses de moment n’hi ha 4 d’aprovades.  

 
S’acorda el quinzè  seminari pel 27/10/2014 a les 10.30h 
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VUITÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 27 d’octubre de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h   
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
 
 
Ordre del dia: 
 
1er. Estat de situació de la posada en marxa de la Central Múltiple de Serveis: avenços 
realitzats i propers passos.  
 
2on. Concreció del programa de treball per a l’elaboració de l’estudi del retorn econòmic 
de la Central Múltiple de Serveis (anàlisi cost-benefici). 
 
3er.  Dinàmica per al disseny del model de negoci del Centre Polivalent per a l’autonomia 
personal i la integració sociolaboral (Business Model Canvas). 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. . Estat de situació de la posada en marxa de la Cent ral Múltiple de Serveis: 
avenços realitzats i propers passos.  
 
Resta pendent que s’acordi a nivell institucional l’espai on s’ubicarà la Central Múltiple de 
Serveis.  
 
 
2on. Concreció del programa de treball per a l’elab oració de l’estudi del retorn 
econòmic de la Central Múltiple de Serveis (anàlisi  cost-benefici). 
 
Es planteja parlar amb els experts per saber quin increment de volum de negoci és l’òptim 
per treure rendiment a la Central Múltiple.  
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S’acorda que Alter Civites elaborarà un excell per treballar l’anàlisi cost – benefici. 
 
Es modifica els indicadors per analitzar l’impacte social de la Central Múltiple de Serveis.  
 
Temporalitat: Abans de  finalitzar any 2014 
 
 
3er. .  Dinàmica per al disseny del model de negoci del Ce ntre Polivalent per a 
l’autonomia personal i la integració sociolaboral ( Business Model Canvas). 
 
S’inicia la dinàmica Business Model Canvas, per al model de negoci del Centre Polivalent 
per a l’autonomia personal i la integració sociolaboral. Es treballa la proposta de valor, 
relacions amb clients, segments de clients, canals, activitats clau, socis clau i recursos 
clau.  
S’acorda finalitzar la dinàmica al proper seminari de treball.  
  
 

S’acorda el següent  seminari pel 24/11/2014 a les 10.30h 
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DESÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 24 de novembre de 2014 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h   
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1er. Estat de situació de la posada en marxa de la Central Múltiple de Serveis: avenços 
realitzats i propers passos.  
 
2on. Concreció del programa de treball per a l’elaboració de l’estudi del retorn econòmic 
de la Central Múltiple de Serveis (anàlisi cost-benefici). 
 
3er.  Dinàmica per al disseny del model de negoci del Centre Polivalent per a l’autonomia 
personal i la integració sociolaboral (Business Model Canvas). 2a. Sessió. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. . Estat de situació de la posada en marxa de la Cent ral Múltiple de Serveis: 
avenços realitzats i propers passos.  
 
Resta pendent que s’acordi a nivell institucional l’espai on s’ubicarà la Central Múltiple de 
Serveis. 
 
2on. Concreció del programa de treball per a l’elab oració de l’estudi del retorn 
econòmic de la Central Múltiple de Serveis (anàlisi  cost-benefici).  
 
Per tal d’ analitzar l’impacte social de la Central Múltiple de Serveis, es formulen els 
següents indicadors: 
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- Cost benefici del projecte (Cost –benefici) 
- Estalvi mig per als usuaris de serveis de proximitat (Estalvi) 
- Increment de persones usuàries dels serveis de proximitat 2015-2018 (Impacte 

social) 
- Increment del nombre de serveis de proximitat 2015-2018 (Impacte social) 
- Creació d’ocupació als serveis de proximitat 2015-2018 (Impacte social) 

 
 
3er. .  Dinàmica per al disseny del model de negoci del Ce ntre Polivalent per a 
l’autonomia personal i la integració sociolaboral ( Business Model Canvas).  2a. 
Sessió. 
 
Es continua treballant en la dinàmica Business Model Canvas, per al model de negoci del 
Centre Polivalent per a l’autonomia personal i la integració sociolaboral. Es realitzen 
modificacions en els apartats  de la proposta de valor, de segments de clients, d’activitats 
clau i de socis clau.  
Es finalitza la dinàmica treballant l’estructura de despeses i fonts d’ingressos.  
 


