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1. DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ  

���   CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA CENTRAL MÚLTIPLE DE  
SERVEIS DE PROXIMITAT 

 

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, un estudi encarregat pel Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per establir un Pla d’Actuació dels Serveis de Proximitat a les Persones del 
Pallars Jussà ha identificat les necessitats i les possibles opcions i propostes per a 
aconseguir el desenvolupament del territori a través de promoure els serveis de 
proximitat.  

L’increment de serveis i de població ocupada en l’àmbit dels serveis d’atenció a les 
persones és un objectiu estratègic del Consell Comarcal en el marc de la seva política 
de promoció econòmica. 

En aquest sentit, durant l’any 2012 es va portar a terme un procés de treball per 
elaborar el Pla d’actuació dels serveis de proximitat a les persones del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 

En el mateix, a partir de la situació i problemàtica identificada, i veient les experiències 
en altres indrets, es planteja una estratègia integral de serveis de proximitat a 
desenvolupar a la Comarca del Pallars Jussà. 

En l’esmentat document, es proposa tenir en compte l’experiència positiva del servei 
de teleassistència avançada amb la col·laboració dels PIR que actualment s’està duent 
a terme a la Comarca, per tal de desenvolupar una sèrie de serveis que abastin el 
conjunt de necessitats de la població gran disseminada amb dificultats per abastir-se 
dels serveis necessaris per al benestar amb la intenció que contribueixin a reduir 
l’abandonament poblacional en les zones més allunyades i incomunicades. 

El plantejament proposa un conjunt de serveis que haurien de basar-se en la iniciativa 
privada per tal d’enfortir l’activitat econòmica a la Comarca. El paper de les 
administracions públiques locals hauria de ser el de promotor i facilitador del programa 
de tal forma que la mateixa coordinació podria ser assumida directament per la 
iniciativa privada amb un seguiment i avaluació des dels serveis públics. 
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El problema més important detectat al Pla, no és tant la inexistència de serveis privats 
per a poder satisfer la demanda sinó una problemàtica d’ordre logística i organitzativa 
que faciliti la prestació del servei, degut a aspectes geogràfics i a les característiques 
de la població potencialment usuària. Aquesta debilitat de la demanda fa que l’oferta 
també sigui precària, generant així una mútua interdependència negativa que impedeix 
el desenvolupament dels serveis de proximitat a la Comarca. 

Per aquesta raó es proposa posar l’èmfasi en els aspectes logístics i organitzatius ja 
que són la clau per a resoldre la problemàtica del desenvolupament dels serveis de 
proximitat a la zona. 

Concretament el Pla d’actuació proposa promoure una central múltiple de serveis de 
proximitat que integri oferta i demanda i que mobilitzi tots els recursos públics i privats, 
professionals i voluntaris de la Comarca. 

Partint d’aquesta clara necessitat, i amb la voluntat de complementar-la amb una visió 
de futur que posi en el centre de l’oferta de serveis a la persona i les seves necessitats 
per gaudir d’una vida autònoma en el seu entorn proper, en el seu poble, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà ha desenvolupat, durant 2013, un procés de treball per 
definir una oferta integral de serveis de proximitat per a la vida autònoma a la 
comunitat, així com l’estratègia pel seu desenvolupament. 

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  d’aquest procés de treball ha estat dissenyar una oferta integral de 
serveis de proximitat per a la vida autònoma a la comunitat de les persones en situació 
de dependència o amb altres necessitats de suport al Pallars Jussà, promovent que 
puguin continuar vivint al seu entorn més proper, al seu poble, disposant dels suports 
adients a tal efecte, així com l’estratègia pel seu desenvolupament. Tot això, amb 
l'articulació d'una central múltiple de serveis. 

S'ha dissenyat, així, una oferta de serveis i suports, 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 els sistemes d’avaluació d’impacte, analitzant la potencial realització 
d’anàlisis del retorn de la inversió social. 

 



 

 5

 

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

• Portar a terme la planificació estratègica i d’acció per al disseny i posada en 
marxa de l’oferta integral de serveis de proximitat per a la vida autònoma a la 
comunitat. 

• Definir el catàleg de suports, serveis i recursos que configuraran l’oferta integral 
de proximitat del Pallars Jussà. 

• Identificar i sistematitzar la relació de proveïdors – públics i privats – de la 
Comarca. 

• Dissenyar el model organitzatiu, funcional i jurídic de la plataforma de serveis 
que articularà l’oferta de serveis i suports, elaborant el seu pla d’empresa. 

• Definir unes primeres bases funcionals d’un potencial futur Servei de centre per 
a l'autonomia personal a la comarca. 

Tots aquests objectius han estat assolits amb el desenvolupament de l'acció, comptant 
amb un conjunt d'estratègies que permetran fer realitat la finalitat proposada: la 
promoció de la vida autònoma a la comunitat de les persones amb necessitats de 
suport del Pallars Jussà, perquè puguin continuar vivint al seu entorn més proper, al 
seu poble, disposant dels suports adients a tal efecte, i generant, així mateix, activitat 
econòmica que generi ocupació i riquesa al territori. 
 

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: 

1. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I D’ACCIÓ PER AL DISSENY I POSADA EN 
MARXA DE L’OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT PER A LA 
VIDA AUTÒNOMA A LA COMUNITAT 

Procés de planificació estratègica que ha permès definir la visió de futur de l’oferta 
integral de serveis de proximitat del Pallars Jussà.  

Productes resultants: 

���   PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 

Veure Annex 1 

���   PLA D'ACCIÓ 2013 - 2015 per al desenvolupament del PLA 
ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 

Veure Annex 2 



 

 6

 

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

Definició i catalogació del conjunt de suports i serveis que configuren l’oferta, 
partint de la pròpia persona i els seus recursos (amb suports per l’empoderament i 
la millora de l’autonomia). 

Productes resultants: 

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

Veure Annex 3 

 

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

Identificació dels proveïdors – públics i privats – de suports, recursos i serveis de 
proximitat que operen a la comarca del Pallars Jussà. 

Productes resultants: 

���   GUIA DE PROVEÏDORS DE SUPORTS I SERVEIS A LES PERSO NES 
DEL PALLARS JUSSÀ 

Veure Annex 4 

 

4. DISSENY DEL MODEL ORGANITZATIU, FUNCIONAL I JURÍ DIC DE LA 
PLATAFORMA DE SERVEIS I DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE S ERVEIS 
ASSOCIADA 

Dsseny organitzatiu, funcional i jurídic de la plataforma (xarxa) de serveis que 
articularà l’oferta de serveis i suports i de la central múltiple de serveis. 

Productes resultants: 

���   XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ. B ASES 
PER LA DEFINICIÓ DEL SEU MODEL ORGANITZATIU, FUNCIO NAL I 
JURÍDIC  

Veure Annex 5 

���   XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ. 
CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS. PLA D'EMPRESA 

Veure Annex 6 
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5. BASES FUNCIONALS DEL SERVEI DE CENTRE PER A L’AU TONOMIA 
PERSONAL 

En el marc de l’articulació d’una oferta integral de serveis de proximitat per a les 
persones en situació de dependència, comptar amb un Servei de centre per a 
l'autonomia personal pot ser un element clau. 

Aquest centre, definit a la Cartera de Serveis Socials de Catalunya1, ofereix un 
servei d'informació i orientació en aspectes relacionats amb la promoció de 
l'autonomia personal en les activitats de la vida diària i la relació amb l'entorn. 

El seu objecte és assessorar, informar i orientar a les persones en situació de 
dependència, en ajudes tècniques, accessibilitat i comunicació per aconseguir la 
millora en l'autonomia personal. 

Partint de les especificacions recollides a la Cartera de Serveis Socials i adaptant 
el servei a la realitat i les necessitats del Pallars Jussà, s'han definit les bases 
funcionals d’aquest servei, que s’ubicarà a la central múltiple de serveis. 

Productes resultants: 

���   SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL DEL 
PALLARS JUSSÀ. BASES FUNCIONALS 

Veure Annex 7 

 

6. SEMINARIS DE TREBALL I PRESENTACIONS REALITZADES  

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 Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 

o Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 

o Sra. Glòria Farrús. Secretària 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 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 de Alter Civites, S.L. 

o Sra. Nekane Navarro, Consultora de Alter Civites, S.L.  

                                                 
1 https://bsf.gencat.cat/ccs/prestacio_read.do 
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Les dates de celebració dels seminaris han estat les següents: 
 

o 25 de març de 2013 
o 02 de maig de 2013 
o 29 de maig de 2013 
o 27 de juny de 2013 
o 16 de setembre de 2013 
o 23 d’octubre de 2013 
o 04 de desembre de 2013 

 

A l'Annex 8 es recullen les actes d'aquests seminaris de treball. 

 

A més, l'acció es va presentar a la Jornada ELS SERVEIS A LES PERSONES, 
OPORTUNITAT PER LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL PIRINEU (15 de 
novembre de 2013), organitzada per l'Insitut per al Desenvolupament i la Promoció de 
l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Fundació del Món Rural i Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya. 

 

7. INFORME EXECUTIU PER AL DESENVOLUPAMENT FUTUR 
DE L’ACCIÓ 

L’acció desenvolupada durant l’any 2013 ha posat en evidència que l’articulació d’una 
oferta integral de serveis de proximitat és una aposta clau per al desenvolupament 
econòmic i social del territori i ha permés disposar de les eines necessàries per a la 
posada en marxa de la Central Múltiple de Serveis. 

En aquest sentit, ara és el moment d’activar i posar en funcionament  aquesta 
central i, per això, es recomana portar a terme els passos següents: 

o 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 de programar la posada en marxa de la 
central, concretant: 

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

- Activitats que es portaran a terme en cada fase 

- Recursos tècnics, materials i econòmics necessaris 

o Articulació dels mecanismes de relació i coordinaci ó dels grups d’interès 
de la central múltiple de serveis 
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. 
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En aquest sentit, es recomana portar a terme les següents accions clau: 

1. Elaboració del mapa de grups d’interès de la central 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 
• 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, es 
categoritzen 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 

Es planifica l’estratègia de relació i coordinació amb els diferents 
grups, s’implementa l’estratègia definida i s’ha de realitzar un 
seguiment constant de la mateixa. 

o Creació de l’equip d’impuls, coordinació i gestió d e la central múltiple de 
serveis 
Per a la posada en marxa efectiva de la central, es considera 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. 

o Estudi del retorn econòmic de la Central múltiple d e serveis (anàlisi cost-
benefici) 
Es considera important realitzar un estudi 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: 

i. 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 . 

ii. Convertir costos i beneficis a un valor actual. 
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iii. Trobar relació cost- benefici: dividint el valor actual dels 
beneficis entre el valor actual dels costos del projecte . 

iv. Analitzar relació cost- benefici. 

 

Una altra de les accions identificades durant 2013 i que es considera clau per a la 
configuració de l’oferta és el disseny del Centre Polivalent per a l'Autonomia 
Personal i la Integració Sociolaboral que es preveu que aculli els següents serveis: 

o Seu de la Central Múltiple de Serveis 

o Servei de Centre per a l'autonomia personal (les bases funcionals 
d'aquest servei han estat definides l'any 2013) 

o Serveis d'intergació sociolaboral 

En aquest sentit, es considera necessari portar a terme les activitats següents: 

o Disseny organitzatiu i model de negoci del Centre p olivalent per a 
l’autonomia personal i la integració 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. 

o Planificació d'usos del Centre polivalent per a l’a utonomia personal i la 
integració sociolaboral 
Resulta necessari realitzar un 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 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D’ACCIÓ 

Per garantir la correcta execució del Pla estratègic 2013 – 2018 i del Pla d’acció 2013 
– 2015 derivat, es considera necessari portar a terme un seguiment constant i una 
avaluació dels resultats obtinguts, d’acord amb les pautes següents: 

a. Crear una COMISSIÓ DE SUPORT I DESENVOLUPAMENT 
ESTRATÈGIC encarregat de la implantació del Pla Estratègic. 
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b. Incorporar en la PLANIFICACIÓ ANUAL  de les àrees del Consell 
Comarcal implicades els objectius i accions previstos al Pla Estratègic i 
del Pla d’Acció. 

 
c. Implantar un SISTEMA QUALITATIU DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

CONTINUA del Pla que comporti:  

o Una actualització anual del Diagnòstic Estratègic elaborat, per tal 
d’adaptar-ho al context del moment concret. 

o Una revisió dels objectius estratègics generals, d’acord amb el 
diagnòstic estratègic actualitzat. 

o Una supervisió i ajust d’objectius específics i d’accions dels Plans 
d’Acció (data proposada: juliol de cada any). 

o La celebració d’un seminari anual de seguiment i avaluació del 
Pla. 

o Elaboració d’una avaluació global del Pla Estratègic en finalitzar el 
període del mateix (2018) i redefinició del Pla per la següent etapa 
estratègica.  
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ANNEXOS 

 

ANNEX 1: PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA 
INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 
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I. PRESENTACIÓ 

L’increment de serveis i de població ocupada en l’àmbit dels serveis d’atenció a les 
persones és un objectiu estratègic del Consell Comarcal en el marc de la seva política 
de promoció econòmica. 

En aquest sentit, durant l’any 2012 s’ha portat a terme un procés de treball per 
elaborar el Pla d’actuació dels serveis de proximitat a les persones del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 

En el mateix, a partir de la situació i problemàtica identificada, i veient les experiències 
en altres indrets, es planteja una estratègia integral de serveis de proximitat a 
desenvolupar a la Comarca del Pallars Jussà. 

En l’esmentat document, es proposa tenir en compte l’experiència positiva del servei 
de teleassistència avançada amb la col·laboració dels PIR que actualment s’està duent 
a terme a la Comarca, per tal de desenvolupar una sèrie de serveis que abastin el 
conjunt de necessitats de la població gran disseminada amb dificultats per abastir-se 
dels serveis necessaris per al benestar amb la intenció que contribueixin a reduir 
l’abandonament poblacional en les zones més allunyades i incomunicades. 

El plantejament proposa un conjunt de serveis que haurien de basar-se en la iniciativa 
privada per tal d’enfortir l’activitat econòmica a la Comarca. El paper de les 
administracions públiques locals hauria de ser el de promotor i facilitador del programa 
de tal forma que la mateixa coordinació podria ser assumida directament per la 
iniciativa privada amb un seguiment i avaluació des dels serveis públics. 

El problema més important detectat al Pla, no és tant la inexistència de serveis privats 
per a poder satisfer la demanda sinó una problemàtica d’ordre logística i organitzativa 
que faciliti la prestació del servei, degut a aspectes geogràfics i a les característiques 
de la població potencialment usuària. Aquesta debilitat de la demanda fa que l’oferta 
també sigui precària, generant així una mútua interdependència negativa que impedeix 
el desenvolupament dels serveis de proximitat a la Comarca. 

Per aquesta raó es proposa posar l’èmfasi en els aspectes logístics i organitzatius ja 
que són la clau per a resoldre la problemàtica del desenvolupament dels serveis de 
proximitat a la zona. 

Concretament el Pla d’actuació proposa promoure una central múltiple de serveis de 
proximitat que integri oferta i demanda i que mobilitzi tots els recursos públics i privats, 
professionals i voluntaris de la Comarca. 

Partint d’aquesta clara necessitat, i amb la voluntat de complementar-la amb una visió 
de futur que posi en el centre de l’oferta de serve is a la persona i les seves 
necessitats per gaudir d’una vida autònoma en el se u entorn proper , en el seu 
poble, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha elaborat el PLA ESTRATÈGIC 2013 – 
2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS 
JUSSÀ que es recull al present document. 

Un Pla Estratègic que aposta de manera clara pel pr otagonisme de les persones 
amb necessitats de suport en el seu propi projecte de vida , articulant els recursos i 
serveis existents al seu voltant per tal de poder desenvolupar aquest projecte. 

I ho vol fer aportant valor a tots els agents implicats en el si stema integral de 
serveis de proximitat : la persona, la família, els cuidadors i cuidadores familiars i 
voluntaris, el territori, la iniciativa empresarial, el sector dels serveis de proximitat i la 
societat. 
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Amb aquesta estratègia, el Consell Comarcal del Pallars Jussà vol continuar  i 
donar un nou impuls a la seva política d'atenció a les persones amb un alt nivell 
d'innovació i amb la clara voluntat de ser una admi nistració de referència en 
l'aplicació de mètodes i sistemes pioners per la qu alitat de vida dels habitants de 
la Comarca .  

 

II. INTRODUCCIÓ 

El PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ que es recull al present document, concreta els 
continguts que s'exposen a continuació: 

1. APORTACIÓ DE VALOR  que Consell Comarcal del Pallars Jussà vol per a 
tots els agents que prenen part a l'oferta integral de serveis de proximitat. 

2. PROJECTE DE FUTUR:  

o VISIÓ DE FUTUR:  nou paradigma dels serveis de proximitat per a les 
persones amb necessitats de suport per a l’autonomia personal del 
Pallars Jussà, des d'una perspectiva de contribució al desenvolupament 
sostenible del territori. 

o MISSIÓ: principal finalitat de l'oferta integral de serveis de proximitat, 
centrada en l'aportació de valor a cada persona i al desenvolupament 
del territori. 

o VALORS i CRITERIS: principis rectors i criteris bàsics per l’estructuració 
i desplegament dels serveis i suports de proximitat de la Comarca. 

3. DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC:  

En relació amb la visió de futur formulada, identificant els principals punts forts i 
oportunitats per a la seva consecució, així com els reptes i debilitats que 
hauran de superar-se. 

4. FORMULACIÓ ESTRATÈGICA: 

Línies i objectius estratègics que ens permetran avançar cap al projecte de 
futur definit, aprofitant les oportunitats i fortaleses identificades al diagnòstic 
estratègic i neutralitzant les amenaces i debilitats. 

Tres grans línies estratègiques (1. Centrats en la persona; 2. Una oferta 
innovadora; 3. Cooperar per al desenvolupament de la comarca) que 
defineixen l'estratègia del Consell Comarcal: situant en primer lloc a la persona, 
com a centre i protagonista del seu projecte de vida i de tota l'oferta de serveis 
de proximitat que, en termes d'innovació, es vol impulsar al Pallars Jussà, des 
de la cooperació entre tots els agents del territori.  

Veiem a continuació aquests continguts en detall: 
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III. APORTACIÓ DE VALOR 

Amb el PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS 
DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ, el Consell Comarcal del Pallars Jussà vol 
generar valor per a tots els agents que prenen part a la mateixa, d'acord amb 
l'aportació que, en cada cas, es concreta a continuació: 

• La persona : promoure les seves capacitats, autonomia i qualitat de 
vida, des del respecte a la lliure elecció del seu projecte vital. 

• La família : facilitar respir tranquil·litat i seguretat. 

• Els cuidadors i cuidadores familiars i voluntaris : aportar 
coneixements i suport pel desenvolupament de capacitats de cura i 
atenció. 

• El territori : contribuir al desenvolupament sostenible de la comarca (en 
les dimensions econòmica, social i mediambiental), tot afavorint que la 
població es mantingui al seu entorn habitual. 

• La iniciativa empresarial : aportar valor al desenvolupament 
empresarial en els sectors de suport a les persones i de millora dels 
seus entorns. 

• La societat : en la generació d’ocupació a la comarca, amb nous llocs 
de treball en els serveis a les persones o en la millora dels entorns, tot 
promovent la qualitat i dignitat de l’ocupació, d’acord amb la legalitat 
vigent. 

• El sector dels serveis de proximitat : a través de la innovació en 
sistemes i mètodes de diagnòstic, avaluació i gestió, tot efectuant la 
seva transferència. 

Aquesta proposta de generació de valor significativa es concreta, a continuació, en un 
projecte de futur (visió, missió, valors) que vol orientar la seva consecució, així com en 
un conjunt de línies i objectius estratègics que permetran avançar en la mateixa. 

 

IV. PROJECTE DE FUTUR 

El projecte de futur de l'oferta integral de serveis de proximitat del Pallars Jussà es 
concreta en els elements següents: 

o  VISIÓ DE FUTUR:  Identificació de nous paradigmes dels serveis de 
proximitat per a les persones amb necessitats de suport per a l’autonomia 
personal i plantejament del seu futur ideal. 

o  MISSIÓ: principal finalitat de l'oferta integral de serveis de proximitat, 
centrada en l'aportació de valor a cada persona i al desenvolupament del 
territori. 
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o  VALORS: principis rectors i criteris bàsics per l’estructuració i desplegament 
dels serveis i suports de proximitat, en relació a les persones amb necessitats 
de suport, a l'oferta de serveis i a l'organització de la mateixa. 

Veiem a continuació aquests elements: 

 

→ VISIÓ 

Conceptes clau: 

→ Oferta integral de serveis de proximitat : conjunt de serveis i suports – tant de 
proveïdors públics com privats – al servei de les persones amb necessitats de suport 
per a la seva autonomia que reuneixen les condicions d’adreçar-se a afavorir la 
permanència al seu domicili. 

→ Necessitats de suport : necessitats específiques que una persona té per poder 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i qualitat de vida. Aquestes 
necessitats, en l’oferta de serveis del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
s’identifiquen d’acord amb uns perfils de necessitats definits en funció de necessitats 
de suport, hàbitat i condicions d’accés al mateix, xarxa de relacions i situació 
econòmica de la persona. 

→ Desenvolupament sostenible : model de desenvolupament que respon a les 
necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures 
de satisfer les seves pròpies necessitats, tot cercant l’equilibri entre el 
desenvolupament social, econòmic i mediambiental. 

→ Innovació: recerca continua de nous coneixements, solucions o respostes a les 
necessitats de les persones, buscant la millora continua en les seves condicions de 
vida. Qualsevol innovació parteix d’un passat i pretén una millora de la realitat actual 
per projectar-la cap al futur, des d’un procés dinàmic, obert, multidimensional i 
compartit per totes les parts. 

→ Retorn:  impacte i valor social i mediambiental que genera la inversió en relació amb 
els recursos invertits. 

 

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'aquesta manera, la visió situa a la persona en el centre del sistema, articulant al seu 
voltant els serveis, suports i recursos per al desenvolupament del seu projecte de vida, 
cercant, així mateix, el màxim impacte i resultats, tant des del punt de vista de la 
persona, com del territori: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poble 
Entorn 

comunitari 
 

Persona amb 
necessitats de 

suport per a 
l’autonomia 
personal i 

família 

RESULTATS/IMPACTE 

1. Persona i entorn 
familiar: 

a. Permanència al 
propi domicili 

b. Qualitat de vida 
2. Ocupació (amb acció 

positiva en perfils de 
dificultat: joventut, 
economia social de 
treball, etc.) 

3. Volum d’activitat 
econòmica 

4. Possibilitat d’anàlisi 
del retorn de la 
inversió social 

 

Planificació centrada 
en la persona 

FONTS DE SUPORT, 
RECURSOS I SERVEIS 
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Entorn  comunitari 

Productes de suport 
(ajudes tècniques i 
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ORGANITZACIÓ DE LA XARXA DE SERVEIS I SUPORTS DE PROXIMITAT PER A LA VIDA 
AUTÒNOMA A LA COMUNITAT, COMPTANT AMB UNA CENTRAL M ÚLTIPLE DE SERVEIS 

Perfils necessitats 
suport 
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→ MISSIÓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptes clau: 

→ Mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió : metodologia basada en la 
identificació de perfils de necessitats definits en funció de necessitats de suport, 
hàbitat i condicions d’accés al mateix, xarxa de relacions i situació econòmica de la 
persona i adreçada a trobar la millor resposta i oferta de serveis i suports d’acord 
amb aquest perfil de la persona. 

→ Actors : conjunt de grups d’interès amb influència sobre l’oferta de serveis i suports 
i/o als quals poden afectar directament les decisions i mesures en el marc d’aquesta 
oferta: persones amb necessitats de suport, familiars, proveïdors de serveis públics i 
privats, administració, etc. 

→ Projecte vital :direcció que una persona marca per a la seva existència i passos que 
s’han de donar per avençar en la mateixa. 

→ Sostenibilitat i desenvolupament econòmic  del territori: model de 
desenvolupament de l’economia del territori d’acord amb uns criteris de viabilitat en el 
temps, competitivitat, suport a l’emprenedoria i a la generació d’ocupació. 

 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, per fer realitat aquest 
ambiciós projecte, durà a terme un sistema de suports de proximitat 
mitjançant: 

• un mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió , 

• que tot comptant amb diferents actors , permetrà: 

- una resposta individualitzada i comunitària al 

projecte vital de cada persona, 

- així com una contribució notòria per la sostenibilitat  

i el desenvolupament econòmic  i l’ocupació del 

nostre territori. 
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→ VALORS i CRITERIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptes clau: 

→ Planificació centrada en la persona : procés de col·laboració en el qual es pretén 
ajudar a la persona a planificar el seu projecte de vida, amb la finalitat de donar els 
passos necessaris per assolir els seus desitjos i fites i que, des de la reflexió sobre 
totes les àrees de la vida (salut, relacions, suports, etc.), articula els serveis i suport 
d’acord amb aquest projecte. 

→ Acció positiva: tracte favorable extraordinari, que  té per objecte compensar o 
corregir una desigualtat, passada o actual, d’un co l·lectiu, tot promovent-ne un 
accés i un tractament equitatius respecte d’altres col·lectius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

→ PERSONALITZACIÓ : dissenyar i adequar els suports mitjançant 
una planificació centrada en la persona. 

→ EQUITAT: aplicar els suports mitjançant una acció positiva en el 
cas d’aquelles persones que viuen en entorns amb majors 
dificultats per accedir-hi. 

→ SOSTENIBILITAT : realitzar una oferta de serveis i suports que 
sigui viable al llarg del temps. 

→ COOPERACIÓ: generar un marc de confiança que permeti un 
bon nivell d’entesa i col·laboració entre els diferents actors que 
fan possible el sistema de suports i serveis de proximitat. 

→ INNOVACIÓ: ser capaços d’innovar al llarg del procés i avaluar el 
seu impacte. 
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V. DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC 

El diagnòstic estratègic que es recull a continuació s’ha realitzat aplicant la 
metodologia DAFO: identificació dels factors clau de l'entorn i del propi sistema de 
serveis i suports per al desenvolupament estratègic de l’oferta integral de proximitat. 
Mitjançant una anàlisi interna (fortaleses i debilitats) i extern (oportunitats i amenaces) i 
de les principals interrelacions entre els diferents factors: 

o Oportunitats: processos o realitats previsibles que poden afavorir el 
desenvolupament de l’oferta integral de serveis i suports. 

o Amenaces (o reptes): previsions que ens aportin dificultats en el seu 
desenvolupament.  

o Debilitats: factors organitzatius que poden dificultar la posada en marxa de la 
central múltiple de serveis i suports.  

o Fortaleses o punts forts: elements tangibles o intangibles que ens ofereixen 
un millor potencial de desenvolupament futur. 

 

 ENTORN  

+ 
OPORTUNITATS AMENACES 

- 
FORTALECES DEBILITATS 

 INTERN ORGANITZACIÓ   

 

A continuació es recull l’anàlisi DAFO realitzat, indicant en cada factor la seva 
correspondència amb les quatre línies clau identificades a la visió: 

• L’oferta  integral de serveis de proximitat  

• La voluntat que tota persona  amb necessitats de suport pugui viure al 
seu entorn en condicions de qualitat de vida 

• La contribució al desenvolupament sostenible del territori  

• L’alt nivell d’innovació  i retorn 
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Nombre elevat de potencials clients/beneficiaris (des del 
punt de vista de la legitimació) 

x x   Nombre elevat de potencials clients/beneficiaris : 
- Risc de llista espera 
- Cost pel potencial volum i característiques de la demanda 

x x   

Reconeixement i suport al projecte de la Generalitat de 
Catalunya (7 Comarques) 

x    Potencial no continuïtat del suport de la Generalitat x    

Proximitat als actors  x  x  Context de crisi profunda i incertesa x  x  

(Disponibilitat de treballadors/es qualificats per integrar-se 

a l'oferta) 

x  x  Poca expertesa d'empreses proveïdores en  diferents rams (social, 
construcció) per treballar amb qualitat el projecte: en referència a 
qualitat de gestió (management) i de tècniques avançades als serveis de 
proximitat 

x  x  

Mòduls formatius de FP adequats als nous plantejaments 
dels serveis de proximitat 

x    Dificultat de creació de nous llocs de treball al territori   X  

Major consciència social sobre: 
- importància de viure a la pròpia llar amb serveis de 
proximitat 
- utilitat dels serveis socials 

x x   Alt nivell d'expectatives respecte a l'oferta que volem fer x x   

Consciència estesa de la població de la comarca del cost 
dels serveis i de la necessitat de copagament 

x x   Mala cobertura mòbil en algunes zones del territori x x x x 

Suports de la Generalitat de Catalunya per a la millora de 
l'accessibilitat (PUA, Habitatge, etc.) 

x    Insuficient suport (i en reducció) de la Generalitat en la millora de 
l'accessibilitat 

x    

Servei de centre per a l’autonomia personal de la Cartera 
de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya 

x   x Poca flexibilitat del sistema públic per a la gestió de recursos x    
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Algunes administracions públiques de Catalunya (per 
exempre, la Diputació de Barcelona), estan treballant en la 
promoció de l’accessibilitat dels habitatges per mantenir 
persones en situació de dependència a la seva llar. 

x x   Llei estatal de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local: 
- Potencial risc de reducció de recursos  
- Possibilitat de que afecti a la resposta tècnica en els serveis a les 
persones 

x x   

Col·laboració amb el centre ISAD, d’AMERSAM (Reus) x   x      
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FORTALESES 
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Àrea integrada/integral de serveis socials x x   Dificultat per a la gestió del canvi en els mètodes de treball adquirits x   x 

Equip professional de serveis socials qualificat i capaç de 
tirar endavant el projecte 

x    Poca estandarització de processos x    

Societat de foment: eina fonamental per integrar el sector 
empresarial privat a l'oferta 

x  x  Manca de recursos propis/partida pressupostària per la millora de 
l'accessibilitat (excepte casos d'urgència) 

x x   

Bon nivell de coneixement del teixit empresarial i el 
territori 

x  x  Dèficit en el potencial de resposta i possibilitats per prendre mesures de 
supressió de barreres arquitectòniques per part d’alguns municipis: per 
manca de coneixement i de recursos 

x x x  

Suport institucional i compromís polític de l'equip de 
govern del Consell Comarcal 

x    Manca d’expertesa en la gestió de suports per a l'autonomia personal en 
clau de planificació centrada en la persona 

x x  x 

Experiència de gestió de xecs servei x    Manca de la figura de l'expert en ergonomia i teràpia ocupacional a 
l'equip de serveis socials (no habitual a l’ordenament català) 

x x  x 

Experiència en serveis de proximitat innovadors: 
teleassistència amb domòtica, transport a demanda, etc. 

x x  x Manca de Servei de centre per a l’autonomia personal x x  x 

Innovació en el procés d'acollida a la primària x x  x      

Gestió de la innovació en processos (registre al 
departament de Cultura) 

   x      

Reconeixement institucional del Consell Comarcal al 
territori 

  x       

Part del projecte pilot de col·laboració amb el Centre ISAD x   x      
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CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC 

En l’actualitat, el nostre entorn ens ofereix un conjunt d’oportunit ats molt 
significatives que ens fan pensar en la necessitat de configurar una oferta 
integral de serveis de proximitat al Pallars Jussà . Entre aquestes oportunitats 
destaquen, entre altres: 

- Nombre elevat de potencials clients beneficiaris de l’oferta al territori 

- Major consciència social sobre la importància de viure a la pròpia llar amb 
serveis de proximitat i sobre la utilitat dels serveis socials 

- Reconeixement i suport al projecte, en el marc del Programa 7 Comarques, per 
part de la Generalitat de Catalunya 

A més, factors com la proximitat i relació amb la diversitat d’actors del territori, 
l’avençament de la formació professional cap als nous plantejament en l’atenció a les 
persones i el reconeixement públic a serveis innovadors com el Servei de centre per a 
l’autonomia personal de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, 
ens permeten orientar l’oferta cap als paradigmes més innovadors i de qualitat 
emergents en l’actualitat . Així mateix, iniciatives com el Programa d’arranjament 
d’habitatges per a la gent gran, de la Diputació de Barcelona2, ens ofereixen bones 
pràctiques de suport a l'accessibilitat de les llars als territoris. 

Tanmateix, en la configuració d’aquesta oferta integral haurem de tenir en compte 
també els reptes  que l’entorn ens presenta, per tal d’enfocar solucions concretes en 
cada cas: 

- Reptes derivats de la situació econòmica actual , de profunda crisi, que ens 
aporten incertesa i potencial no continuïtat dels suports al projecte (com el de la 
Generalitat de Catalunya). 

- Reptes vinculats al propi territori : com la dificultat de creació de nous llocs 
de treball o la mala cobertura mòbil en algunes zones de la comarca. 

- Reptes que impacten directament en la configuració de l’oferta : com la 
poca expertesa d'empreses proveïdores en  diferents rams (social, construcció) 
per treballar el projecte, en referència a qualitat de gestió (management) i de 
tècniques avançades als serveis de proximitat, així com la poca flexibilitat del 
sistema públic per a la gestió de recursos. 

- Reptes corresponents a la potencial demanda : com els derivats d’un 
possible nombre elevat de potencials clients (risc de llista d’espera, cost elevat 
pel potencial volum i característiques de la demanda) o l’alt nivell d'expectatives 
respecte a l'oferta que volem fer. 

D’altra banda, també a nivell intern trobem un conjunt de febleses  que haurem de 
millorar per impulsar aquesta nova oferta de serveis: la dificultat per a la gestió del 
canvi, la poca estandarització de processos o les mancances de recursos propis per a 
la millora de l’accessibilitat, d’expertesa en gestió de suports per a l’autonomia 
personal o de no comptar amb la figura de l'expert en ergonomia i teràpia ocupacional 
a l'equip de serveis socials. 

Però s’identifiquen fortaleses destacables que ens permeten concloure q ue el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà està en disposic ió d’impulsar aquest 
ambiciós projecte (comptant, a més, amb suport institucional i compromís polític de 

                                                 
2 http://www.diba.cat/benestar/arranjaments/arranjaments  
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l'equip de govern del Consell Comarcal) per avençar cap a la visió definida  en les 
seves quatre línies: 

• L’oferta integral de serveis de proximitat : comptem amb un àrea 
integrada i integral de serveis socials i amb un equip professional capaç 
de tirar endavant el projecte, així com amb una eina clau per integrar el 
sector empresarial privat a l’oferta, la societat de foment.  

• La voluntat que tota persona amb necessitats de sup ort pugui 
viure al seu entorn en condicions de qualitat de vi da:  voluntat 
compartida a nivell polític i tècnic i que inspira la configuració de l’oferta 
de serveis de proximitat. 

• La contribució al desenvolupament sostenible del te rritori : en el 
qual la proximitat dels diferents actors i el bon nivell de coneixement del 
teixit empresarial orienten la possibilitat de configurar una oferta viable i 
sostenible. 

• L’alt nivell d’innovació i retorn:  que serà possible gràcies a fortaleses 
com l’experiència en serveis de proximitat innovadors (teleassistència 
amb domòtica, transport a demanda, etc.) i en la gestió de la innovació 
en processos (com en el d’acollida  a la primària). 

Per tant, si es manté la voluntat política i institucional, tenint en compte l'impuls, 
implicació i capacitats de l’equip tècnic i els avenços tecnològics, es pot portar a terme 
el projecte definit. Per això seran claus, entre d'altres, els factors següents: 

- Consolidar el compromís amb la configuració d'una oferta integral de serveis de 
proximitat. 

- Iniciar el procés dissenyat, posant èmfasi en la innovació en processos i 
sistemes que aquest comporta. 

- Impulsar iniciatives amb bon potencial de suport per part d’altres 
Administracions Públiques catalanes i de la Unió Europea. 

- A nivell intern, treballar en la incorporació de noves metodologies, com la 
planificació centrada en la persona o la gestió del canvi, posant en valor la 
generació d’oportunitats derivades del projecte. 

- Treballar, des de la cooperació, amb els agents clau del territori implicats en el 
projecte, principalment proveïdors de serveis i suports. 
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VI. FORMULACIÓ ESTRATÈGICA 

El present apartat es centra en la formulació de les línies i objectius estratègics que 
ens permetran avançar cap al projecte de futur definit, aprofitant les oportunitats i 
fortaleses identificades al diagnòstic estratègic i neutralitzant les amenaces i debilitats. 

A. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Situem en primer lloc a la persona, a cada persona, com a centre i protagonista del 
seu projecte de vida i de tota l'oferta de serveis de proximitat que, en termes 
d'innovació, es vol impulsar al Pallars Jussà, des de la cooperació entre tots els agents 
del territori.  

Així, es formulen a continuació les tres línies estratègiques que ens plantegem per 
això: 

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 person es en situació de 
dependència i altres necessitats de suport del Pall ars 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, entitat s i administracions 
públiques, que permeti generar un alt nivell de ret orn pel 
desenvolupament empresarial, econòmic i d’ocupació  a la comarca, així 
com la fixació de la població en el territori. 
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B. AGENTS CLAU 

En el desenvolupament del Pla serà necessari implicar a un ampli conjunt de agents 
clau, interns i externs, establint els marcs de coordinació i treball necessaris a tal 
efecte: 

 

1. AGENTS CLAU INTERNS (del Consell Comarcal del Pa llars Jussà): 

- Equip de govern del Consell Comarcal 

- Equip tècnic de l'àrea de serveis socials 

- Equip tècnic de l'àrea de promoció econòmica 

- Societat de foment 

 

2. AGENTS CLAU EXTERNS (externs al Consell Comarcal ): 

- La persona amb necessitats de suport 

- La família de la persona amb necessitats de suport 

- Els cuidadors i cuidadores familiars i voluntaris 

- La iniciativa empresarial del territori 

- El Tercer Sector Social de la comarca 

- Els proveïdors de suports i serveis de proximitat del territori 

- Les Administracions Públiques 

- La població de la comarca 
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C. OJECTIUS ESTRATÈGICS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS AGENTS CLAU  IMPLICATS 

LE1.  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. 

O1.1.  Facilitar a la persona amb necessitats 
de suports adients la realització del seu 
projecte de vida 

o Persona amb necessitats de suport 

O1.2. Donar suport a les persones i les 
famílies perquè puguin créixer en habilitats 
per a la vida autònoma 

o Persona amb necessitats de suport 

o Família 

o Cuidadors i cuidadores familiars i 
voluntaris 

O1.3. Reconèixer el bon veïnatge que es 
produeix a la comarca 

o Cuidadors i cuidadores familiars i 
voluntaris 

o Població de la comarca 
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LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS AGENTS CLAU  IMPLICATS 

LE2. 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. 

O2.1. 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 comfort a la llar i els 
entorns 

o Persona amb necessitats de suport 

o Cuidadors i cuidadores familiars i 
voluntaris 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis 
socials 

o Proveïdors de suports i serveis de 
proximitat del territori 

o Administracions Públiques 

O2.2. Incorporar nous mètodes i sistemes de 
Planificació Centrada en la Persona 

o Persona amb necessitats de suport 

o Família 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis 
socials 

O2.3. Estructurar 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 cronicitat. 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis 
socials 

o Societat de foment 

o Proveïdors de suports i serveis de 
proximitat del territori 

o Administracions Públiques 
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LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS AGENTS CLAU  IMPLICATS 

 O2.4. Gestionar la innovació en clau 
d’excel·lència, cooperació i transferència, tot 
avaluant el seu nivell de retorn 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis 
socials 

o Societat de foment 

o Proveïdors de suports i serveis de 
proximitat del territori 

LE3. COOPERAR PEL 
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. 

O3.1. Promoure i generar oportunitats reals de 
negoci per a les empreses i entitats de la 
comarca en l’àmbit dels serveis de proximitat, en 
un marc de cooperació i de suport institucional 

o Equip tècnic de l'àrea de promoció 
econòmica 

o Societat de foment 

o Iniciativa empresarial del territori 

o Proveïdors de suports i serveis de 
proximitat del territori 

O3.2. Donar suport a empreses i entitats per a 
l’emprendiment en la creació de línies de negoci 
en el sector dels serveis de proximitat. 

o Equip tècnic de l'àrea de promoció 
econòmica 

o Societat de foment 

o Iniciativa empresarial del territori 

o Tercer Sector Social 

O3.3. Potenciar la millora continua en les 
competències professionals, tot assolint un 
increment en el nombre de llocs de treball del 
sector a la comarca. 

o Població de la comarca 

O3.4. Evaluar l’impacte i retorn econòmic i social 
que genera la xarxa de serveis de proximitat a la 
comarca. 

o Tots els agents clau 



GLOSSARI 

→ Acció positiva : tracte favorable extraordinari, que té per objecte compensar o corregir una 
desigualtat, passada o actual, d’un col·lectiu, tot promovent-ne un accés i un tractament 
equitatius respecte d’altres col·lectius. 

→ Actors : conjunt de grups d’interès amb influència sobre l’oferta de serveis i suports i/o als 
quals poden afectar directament les decisions i mesures en el marc d’aquesta oferta: 
persones amb necessitats de suport, familiars, proveïdors de serveis públics i privats, 
administració, etc. 

→ Desenvolupament sostenible : model de desenvolupament que respon a les necessitats 
del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les 
seves pròpies necessitats, tot cercant l’equilibri entre el desenvolupament social, econòmic 
i mediambiental. 

→ Innovació : recerca continua de nous coneixements, solucions o respostes a les 
necessitats de les persones, buscant la millora continua en les seves condicions de vida. 
Qualsevol innovació parteix d’un passat i pretén una millora de la realitat actual per 
projectar-la cap al futur, des d’un procés dinàmic, obert, multidimensional i compartit per 
totes les parts. 

→ Mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió : metodologia basada en la 
identificació de perfils de necessitats definits en funció de necessitats de suport, hàbitat i 
condicions d’accés al mateix, xarxa de relacions i situació econòmica de la persona i 
adreçada a trobar la millor resposta i oferta de serveis i suports d’acord amb aquest perfil 
de la persona. 

→ Necessitats de suport : necessitats específiques que una persona té per poder 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i qualitat de vida. Aquestes 
necessitats, en l’oferta de serveis del Consell Comarcal del Pallars Jussà, s’identifiquen 
d’acord amb uns perfils de necessitats definits en funció de necessitats de suport, hàbitat i 
condicions d’accés al mateix, xarxa de relacions i situació econòmica de la persona. 

→ Oferta integral de serveis de proximitat : conjunt de serveis i suports – tant de proveïdors 
públics com privats – al servei de les persones amb necessitats de suport per a la seva 
autonomia que reuneixen les condicions d’adreçar-se a afavorir la permanència al seu 
domicili. 

→ Planificació centrada en la persona : procés de col·laboració en el qual es pretén ajudar a 
la persona a planificar el seu projecte de vida, amb la finalitat de donar els passos 
necessaris per assolir els seus desitjos i fites i que, des de la reflexió sobre totes les àrees 
de la vida (salut, relacions, suports, etc.), articula els serveis i suport d’acord amb aquest 
projecte. 

→ Projecte vital :direcció que una persona marca per a la seva existència i passos que s’han 
de donar per avençar en la mateixa. 

→ Retorn : impacte i valor social i mediambiental que genera la inversió en relació amb els 
recursos invertits. 

→ Sostenibilitat i desenvolupament econòmic del terri tori : model de desenvolupament de 
l’economia del territori d’acord amb uns criteris de viabilitat en el temps, competitivitat, 
suport a l’emprenedoria i a la generació d’ocupació. 
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ANNEX 2: PLA D'ACCIÓ 2013 - 2015 per al desenvolupa ment del 
PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 
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PLA D'ACCIÓ 2013 - 2015 per al desenvo lupament del PLA 
ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL  

DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 
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I. INTRODUCCIÓ: PROJECTE DE FUTUR DEL PLA 
ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha elaborat el PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 
PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL  PALLARS 
JUSSÀ  amb una visió de futur que posa en el centre de l’oferta de serveis a la persona 
i les seves necessitats per gaudir d’una vida autònoma en el seu entorn proper, el seu 
poble. 

La voluntat del Consell Comarcal és dissenyar i posar en marxa una oferta que 
aporti valor per a tots els agents clau que prenen part a la mateixa : 

• La persona : promoure les seves capacitats, autonomia i qualitat de 
vida, des del respecte a la lliure elecció del seu projecte vital. 

• La família : facilitar respir tranquil·litat i seguretat. 

• Els cuidadors i cuidadores familiars i voluntaris : aportar 
coneixements i suport pel desenvolupament de capacitats de cura i 
atenció. 

• El territori : contribuir al desenvolupament sostenible de la comarca (en 
les dimensions econòmica, social i mediambiental), tot afavorint que la 
població es mantingui al seu entorn habitual. 

• La iniciativa empresarial : aportar valor al desenvolupament 
empresarial en els sectors de suport a les persones i de millora dels 
seus entorns. 

• La societat : en la generació d’ocupació a la comarca, amb nous llocs 
de treball en els serveis a les persones o en la millora dels entorns, tot 
promovent la qualitat i dignitat de l’ocupació, d’acord amb la legalitat 
vigent. 

• El sector dels serveis de proximitat : a través de la innovació en 
sistemes i mètodes de diagnòstic, avaluació i gestió, tot efectuant la 
seva transferència. 

Aquesta proposta de generació de valor significativa es concreta, a continuació, en un 
projecte de futur (visió, missió, valors) que vol orientar la seva consecució, així com en 
un conjunt de línies i objectius estratègics que permetran avançar en la mateixa. 
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La VISIÓ de futur que es concreta en l'esmentat Pla Estratègic és la següent: 

 

 

 

 

Per a això, es proposa la següent MISSIÓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 . 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, per fer realitat aquest ambiciós 
projecte, durà a terme un sistema de suports de proximitat mitjançant: 

• un mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió , 

• que tot comptant amb diferents actors , permetrà: 

- una resposta individualitzada i comunitària al projecte 

vital de cada persona, 

- així com una contribució notòria per la sostenibilitat  i el 

desenvolupament econòmic  i l’ocupació del nostre 

territori. 
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I per portar a terme aquesta finalitat principal, es defineixen els VALORS I 
CRITERIS que orientaran les actuacions que es portin a terme en el marc del 
projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FORMULACIÓ ESTRATÈGICA: LÍNIES I OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA 
OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL 
PALLARS JUSSÀ 

El Pla Estratègic defineix les línies i objectius estratègics que permetran avançar en la 
configuració de l'oferta integral de serveis de proximitat. Són els següents: 

 

→ PERSONALITZACIÓ : dissenyar i adequar els suports mitjançant una 
planificació centrada en la persona. 

→ EQUITAT: aplicar els suports mitjançant una acció positiva en el cas 
d’aquelles persones que viuen en entorns amb majors dificultats per 
accedir-hi. 

→ SOSTENIBILITAT : realitzar una oferta de serveis i suports que sigui 
viable al llarg del temps. 

→ COOPERACIÓ: generar un marc de confiança que permeti un bon 
nivell d’entesa i col·laboració entre els diferents actors que fan possible 
el sistema de suports i serveis de proximitat. 

→ INNOVACIÓ: ser capaços d’innovar al llarg del procés i avaluar el seu 
impacte. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS AGENTS CLAU IMPLICATS 

LE1.  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. 

O1.1.  Facilitar a la persona amb necessitats de suports 
adients la realització del seu projecte de vida 

o Persona amb necessitats de suport 

O1.2. Donar suport a les persones i les famílies perquè 
puguin créixer en habilitats per a la vida autònoma 

o Persona amb necessitats de suport 

o Família 

o Cuidadors i cuidadores familiars i voluntaris 

O1.3. Reconèixer el bon veïnatge que es produeix a la 
comarca 

o Cuidadors i cuidadores familiars i voluntaris 

o Població de la comarca 

LE2. 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. 

O2.1. 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 
comfort a la llar i els entorns 

o Persona amb necessitats de suport 

o Cuidadors i cuidadores familiars i voluntaris 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis socials 

o Proveïdors de suports i serveis de proximitat del 
territori 

o Administracions Públiques 

O2.2. Incorporar nous mètodes i sistemes de Planificació 
Centrada en la Persona 

o Persona amb necessitats de suport 

o Família 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis socials 

O2.3. Estructurar 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 cronicitat. 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis socials 

o Societat de foment 

o Proveïdors de suports i serveis de proximitat del 
territori 

o Administracions Públiques 

O2.4. Gestionar la innovació en clau d’excel·lència, 
cooperació i transferència, tot avaluant el seu nivell de retorn 

o Equip tècnic de l'àrea de serveis socials 

o Societat de foment 

o Proveïdors de suports i serveis de proximitat del 
territori 
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LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS AGENTS CLAU IMPLICATS 

LE3. COOPERAR PEL 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. 

O3.1. Promoure i generar oportunitats reals de negoci per a les 
empreses i entitats de la comarca en l’àmbit dels serveis de 
proximitat, en un marc de cooperació i de suport institucional 

o Equip tècnic de l'àrea de promoció econòmica 

o Societat de foment 

o Iniciativa empresarial del territori 

o Proveïdors de suports i serveis de proximitat del 
territori 

O3.2. Donar suport a empreses i entitats per a l’emprendiment 
en la creació de línies de negoci en el sector dels serveis de 
proximitat. 

o Equip tècnic de l'àrea de promoció econòmica 

o Societat de foment 

o Iniciativa empresarial del territori 

o Tercer Sector Social 

O3.3. Potenciar la millora continua en les competències 
professionals, tot assolint un increment en el nombre de llocs de 
treball del sector a la comarca. 

o Població de la comarca 

O3.4. Evaluar l’impacte i retorn econòmic i social que genera la 
xarxa de serveis de proximitat a la comarca. 

o Tots els agents clau 
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III. PLA D'ACCIÓ 2013 - 2015 

En el marc del PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ, i amb la finalitat de concretar de 
manera operativa la seva execució durant els anys 2013-2015, es concreten les 
iniciatives que es recullen a les taules següents, concretant en cada cas: 

- INICIATIVES per al desenvolupament dels objectius estratègics durant 
els anys 2013 a 2015. 

- RESPONSABLE (responsable individual o equip responsable) 
d'execució de cada iniciativa. 

- CALENDARI  per a la seva posada en marxa i concreció de les accions 
corresponents. 

- OBSERVACIONS , en els casos que es consideren oportunes, per 
emmarcar les iniciatives corresponents. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 
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. 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INICIATIVA TEMPORALITAT/ ACCIONS  RESPONSABLE 
ACCIÓ 

(individual/equip)  

OBSERVACIONS 

2013 2014 2015 

O1.1.  Facilitar a la 
persona amb 
necessitats de 
suports adients la 
realització del seu 
projecte de vida 

O1.1.I.1. Selecció i aplicació 
d'escales de valoració d'AVD i de 
qualitat de vida per a la planificació 
centrada en la persona 

  1ª fase (aproximació 
diversitat escales: nivell 
intern) Primer semestre 

2ª fase: aplicació en 
un marc de cooperació 

  Només aplicable a 
persones amb 
necessitats de suport 
amb previsió d'evolució 

O1.1.I.2. Elaboració d'una eina de pla 
de suports per a la qualitat de vida, 
en el marc de la planificació centrada 
en la persona 

  1ª fase (aproximació 
diversitat eines i 
metodologies, nivell 
intern): segon semestre 

2ª fase: creació en un 
marc de cooperació 
(experiència pilot) 

  Relacionat amb O2.2. i 
O2.4. 

O1.1.I.3. Anàlisi i report del volum del 
potencial demanda de les necessitats 
de suport per a l'aplicació de la 
planificació centrada en la persona 

  1ª fase (aproximació 
metodologies 
mesurament demanda) 

2ª fase: anàlisi 
potencial demanda 

    

O.1.1.I.4. Realització d'una 
experiència pilot d'aplicació de les 
eines de PCP dissenyades, en un 
marc coordinat amb salut, salut 
mental, sector de la discapacitat i 
altres implicats 

  Creació comissió i 
preparació experiència 
pilot (últim trimestre) 

Realització 
experiència pilot 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 
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. 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INICIATIVA TEMPORALITAT/ ACCIONS  RESPONSABLE 
ACCIÓ 

(individual/equip)  

OBSERVACIONS 

2013 2014 2015 

O1.2. Donar suport a 
les persones i les 
famílies perquè 
puguin créixer en 
habilitats per a la 
vida autònoma 

O1.2.I.1. Formació i suport a la 
millora d'habilitats per a la vida 
autònoma a persones amb PCP 
(experiència pilot) 

    Realització en el marc 
de l'experiència pilot 

    

O1.2.I.2. Dissenyar una plataforma 
online de formació per a la promoció 
de la vida autònoma, en col·laboració 
amb altres agents clau 

  1ª fase: estudi i 
programació 

2ª fase: realització   Analitzar potencial 
col·laboració amb la 
Fundació Pere Tarrès i 
L'Obra Social La Caixa 
Lligar amb Innovació 
Estudiar cobertura mòbil 

O1.2.I.3. Dissenyar i posar en marxa 
un programa de promoció de 
l'autonomia personal en el qual, 
seguint les recomanacions de la Unió 
Europea sobre la lliure elecció de la 
persona, aquesta pugui escollir entre 
els proveïdors acreditats a la Xarxa 
de Serveis de Proximitat (amb xecs 
servei), i en el qual la dotació 
econòmica es determini segons 
necessitats. 

 1ª fase: disseny 2ª fase: realització   

O1.3. Reconèixer el 
bon veïnatge que es 
produeix a la 
comarca 

O.1.3.I.1. Estudiar i prospeccionar 
iniciatives de reconeixement del bon 
veïnatge portades a terme al mateix 
territori o en altres llocs 

    Estudi i prospecció     
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LE2. 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. 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INICIATIVA TEMPORALITAT/ ACCIONS  RESPONSABLE 
ACCIÓ 

(individual/equip) 

OBSERVACIONS 

2013 2014 2015 

O2.1. 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 
comfort a la llar i els 
entorns 

O2.1.I.1. Elaboració d'un catàleg de 
serveis i suports de proximitat i 
actualització continua del mateix. 

Realització Actualització Actualització     

O2.1.I.2. Posta en marxa de la xarxa de 
serveis de proximitat, incorporant als 
proveïdors públics i privats que presten 
servei al territori. 

  Posta en marxa Actualització   Estudiar serveis 
potencials (p.e. Servei 
de Centre per a 
l'Autonomia Personal) 

O2.1.I.3. Disseny i posta en marxa d'un 
Servei de centre per a l'autonomia 
personal (en el marc del centre 
polivalent, veure acció O2.3.I.3.). 

Coneixement 
referents i 
disseny 

Posta en marxa Desenvolupament     

O2.1.I.4. Impuls a nous serveis 
ocupacionals i socials per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i malaltia 
mental, en funció de la demanda. 

 Cerca de socis i posta 
en marxa 

Desenvolupament   

O2.1.I.5. 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. 

  Valoració i posta en 
marxa (si s'escau) 

Desenvolupament     

O2.2. Incorporar 
nous mètodes i 
sistemes de 
Planificació 
Centrada en la 
Persona 

O1.1.I.1. Selecció i aplicació d'escales 
de valoració d'AVD i de qualitat de vida 
per a la planificació centrada en la 
persona. 

  1ª fase (aproximació 
diversitat escales: 
nivell intern) Primer 
semestre 

2ª fase: aplicació en 
un marc de 
cooperació 

  Iniciatives definides al 
objectiu O1.1. 

O1.1.I.2. Elaboració d'una eina de pla de 
suports per a la qualitat de vida, en el 
marc de la planificació centrada en la 
persona. 

  1ª fase (aproximació 
diversitat eines i 
metodologies, nivell 
intern): segon 
semestre 

2ª fase: creació en 
un marc de 
cooperació 
(experiència pilot) 

  

O1.1.I.3. Anàlisi i report del volum del 
potencial demanda de les necessitats de 
suport per a l'aplicació de la planificació 
centrada en la persona. 

  1ª fase (aproximació 
metodologies 
mesurament 
demanda) 

2ª fase: anàlisi 
potencial demanda 

  

O.1.1.I.4. Realització d'una experiència 
pilot d'aplicació de les eines de PCP 
dissenyades, en un marc coordinat amb 
salut, salut mental, sector de la 
discapacitat i altres implicats. 

  Creació comissió i 
preparació experiència 
pilot (últim trimestre) 

Realització 
experiència pilot 
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(LE2. UNA OFERTA 
INNOVADORA) 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INICIATIVA TEMPORALITAT/ ACCIONS  RESPONSABLE 
ACCIÓ 

(individual/equip) 

OBSERVACIONS 

2013 2014 2015 

O2.3. Estructurar 
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 
cronicitat. 

O2.3.I.1. Identificació i selecció dels 
models organitzatius més adients per a 
l'estructuració de la xarxa de serveis de 
proximitat. 

Anàlisi i 
selecció 

        

O2.3.I.2. Constitució i posta en marxa de 
la xarxa de serveis de proximitat del 
Pallars Jussà. 

  Constitució i posta en 
marxa 

Actualització     

O2.3.I.3. 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 

Desenvolupament 

O2.3.I.4.Avaluació periòdica del 
desenvolupament de la xarxa de serveis 
de proximitat: activitat i resultats, en un 
marc de coordinació. 

     Avaluació     

O2.4. Gestionar la 
innovació en clau 
d’excel•lència, 
cooperació i 
transferència, tot 
avaluant el seu 
nivell de retorn 

O2.4.I.1. Estudi del potencial de suport 
extern i transferència i reconeixement de 
la innovació des del punt de vista global 
de la xarxa de serveis de proximitat. 

  Estudi     Estudiar possible marc 
col·laboració (amb 
salut i altres agents) i 
potencial projecte 
europeu (vinculat amb 
objectiu O3.5.) 
Estudi del retorn de la 
iniciativa 

O2.4.I.2. Estudi del potencial de 
transferència de metodologies 
innovadores de planificació centrada en 
la persona als Serveis Socials Bàsics 
com a pràctica de referència 

  Estudi     Marc col·laboració 
(amb salut i altres 
agents) i potencial 
projecte europeu 
(vinculat amb objectiu 
O3.5.) 
Estudi del retorn de la 
iniciativa 
Organització jornades 
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LE3. COOPERAR PEL 
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. 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INICIATIVA TEMPORALITAT/ ACCIONS  RESPONSABLE 
ACCIÓ 

(individual/equip) 

OBSERVACIONS 

2013 2014 2015 

O3.1. Promoure i 
generar 
oportunitats reals 
de negoci per a les 
empreses i entitats 
de la comarca (o 
que hi treballin) en 
l’àmbit dels serveis 
de proximitat, en un 
marc de cooperació 
i de suport 
institucional 

O3.1.I.1. Disseny de la posada en marxa 
de la xarxa de serveis de proximitat i de 
la comunicació als grups d'interès 
implicats, des de la Societat de Foment 

Disseny       Vinculat a la iniciativa 
O2.1.I.2. 
Valorar fòrmula amb 
lideratge de la Societat 
de Foment O3.1.I.2.Posar en marxa xarxa de 

serveis de proximitat, en col·laboració 
amb els agents implicats 

  Posta en marxa Actualització   

O3.1.I.3. Identificació i prospecció de 
noves oportunitats derivades de noves 
necessitats de la demanda i suport per la 
concreció d'una oferta adient en matèria 
d'accessibilitat, etc. 

  Identificació i 
prospecció 

Posta en marxa     

O3.2. Donar suport 
a empreses i 
entitats per a 
l’emprendiment en 
la creació de línies 
de negoci en el 
sector dels serveis 
de proximitat. 

O3.2.I.1. Disseny i posta en marxa d'una 
Incubadora d'emprendiments socials i 
empresarials (pendent contrast Societat 
Foment) 

  Disseny Posta en marxa     

O3.3. Potenciar la 
millora continua en 
les competències 
professionals, tot 
assolint un 
increment en el 
nombre de llocs de 
treball del sector a 
la comarca. 

O3.3.I.1.Elaboració d'un anàlisi dels 
col·lectius diana i les seves necessitats 
formatives per promoure la creació 
d'ocupació al sector dels serveis de 
proximitat. 

  Anàlisi Desenvolupament     
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(LE3. COOPERAR 
PEL 
DESENVOLUPAMENT 
DE LA COMARCA) 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INICIATIVA TEMPORALITAT/ ACCIONS  RESPONSABLE 
ACCIÓ 

(individual/equip) 

OBSERVACIONS 

2013 2014 2015 

O3.4. Evaluar 
l’impacte i retorn 
econòmic i social 
que genera la xarxa 
de serveis de 
proximitat a la 
comarca. 

O3.4.I.1. Realització d'un estudi 
d'impacte global de la xarxa de serveis 
de proximititat i del seu retosn en les 
seves diferents dimensions (social, 
econòmica i sostenibilitat) 

    Realització     

O3.4.I.2. Realització potencial d'un estudi 
d'impacte i retorn en els projectes 
d'innovació o de nivell europeu que es 
portin a terme des de la xarxa. 

  Valoració i, si s'escau, 
realització 

Valoració i, si 
s'escau, realització 

    

O3.5. Identificar 
potencials de 
col·laboració a 
nivell europeu 

O3.5.I.1. Prospecció d'oportunitats de 
col·laboració a nivell europeu, tot 
comptant amb informació i suport extern. 

  Prospecció i activació Desenvolupament     

O3.5.I.2. Valoració de la potencial 
creació d'una comissió 
interdepartmanental al Consell Comarcal 
per a la promoció de projectes europeus. 

Valoració Creació i posta en 
marxa 

Desenvolupament     

O3.5.I.3. Identificació de bones 
pràctiques de col·laboració europea per 
part d'altres consells comarcals del país. 

Identificació 
i anàlisi 
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ANNEX 3: CATÀLEG DE SUPORTS I SERVEIS DE PROXIMITAT  PER A LA 
VIDA AUTÒNOMA A LA COMUNITAT 
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1. RESUM DELS RECURSOS DEL CATÀLEG 

   Col.lectiu destinatari 

    Població en general Infància, adolescència i 
joventut 

Dependència Gent gran Discapacitat Dona Vulnerabilitat social Immigració 

P
R

E
S

T
A

C
IO

N
S

 A
C

T
U

A
LS

 

Serveis So cials Bàsics. SSB                    

Servei Bàsic d'Atenció Social Població en 
general 

                

Servei d'Atenció Domiciliària. SAD Població en 
general. Risc 
social i/o 
dependència. 

                

Serveis Socials Especialitzats                    

Servei Especialitzat d' Atenció a la 
Infància i Adolescència SEAIA 

    Infants i adolescents de 0 a 18 
anys, en situació o risc de 
desemparament i les seves 
famílies 

            

Centre Desenvolupament Infantil i 
d'Atenció Precoç. CDIAP 

    Infants de 0 a 6 anys  amb 
trastorns en el 
desenvolupament o amb risc 
de patir-los. 

            

Activitats per a menors en risc 
social 

    Aprenen a aprendre: alumnes 
dels centres educatius 
d'educació primària i 
secundària 
Activitats d'entorn: Infants i 
joves fins a 18 anys i amb 
expedient obert a l'equip de 
serveis socials 

            

Ajuts de menjador per raons 
socials o geogràfiques al centre 
docent, destinades a alumnes 
escolaritzats. 

    Alumnes de 2n cicle 
d’educació infantil, d’educació 
primària, d’educació 
secundària obligatòria i 
alumnes amb necessitats 
educatives especials,  que 
cursin estudis en centres 
públics o privats concertats 

            

Servei de Valoració de la 
Dependència. SEVAD 

Població en 
general. 
Dependència 

                

Assessorament, gestió i 
seguiment del Pla Individualitzat 
d'Atenció. PIA. 

      Dependència 
reconeguda 
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   Col.lectiu destinatari 

    Població en general Infància, adolescència i 
joventut 

Dependència Gent gran Discapacitat Dona Vulnerabilitat social Immigració 

P
R

E
S

T
A

C
IO

N
S

 A
C

T
U

A
LS

 

Transport adaptat Població en 
general. 
Dependència 

                

Servei de centre de dia per a gent 
gran de caràcter temporal o 
permanent 

        Població de 65 i 
més anys, en 
situació de 
dependència i/o 
risc social. 

        

Servei de residència assistida per 
a gent gran amb risc social de 
caràcter temporal o permanent 

                

Servei d'Informació i Atenció a la 
Dona SIAD 

Població en 
general. Dones 

                

Sistemes de resposta urgent per a 
dones 

            Dones que es 
troben en 
situació de 
violència i els 
seus fills i 
filles 

    

Servei de teleassistència mòbil. 
ATEMPRO. 

            Dones que es 
troben en 
situació de 
violència 
masclista 

    

Ajuts d'urgència social. Veure 
prestacions econòmiques. 

Població en 
general. Greu risc 
social 

                

Banc d'aliments               Persones o grups 
familiars que viuen 
en una situació 
econòmica precària 

  

Horts socials               Persones físiques 
empadronades en  
municipis de la 
comarca, majors 
d’edat,  en situació 
de vulnerabilitat 
social i en risc 
d’exclusió social. 
Persones jurídiques 
sense ànim de 
lucre  
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   Col.lectiu destinatari 

    Població en general Infància, adolescència i 
joventut 

Dependència Gent gran Discapacitat Dona Vulnerabilitat social Immigració 

 

L'experiència de ser pares               Famílies amb 
menors en risc 
d'exclusió social 

  

Guia d'acollida Pallars Jussà                 Persones 
nouvingudes 

Servei de traducció                 Professionals 
Particulars 
nouvinguts 

Informació, orientació i 
assessorament   

                Persones  
nouvingudes 
estrangeres i 
nacionals 

Altres projectes d'acollida.                 Persones 
novuingudes i 
autòctones Altres projectes de convivència 

ciutadana 
                

Consellvol Població en 
general. Majors 
de 18 anys 
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   Col.lectiu destinatari 

    Població en general Infància, adolescència i 
joventut 

Dependència Gent gran Discapacitat Dona Vulnerabilitat social Immigració 

N
O

V
E

S
 P

R
E

S
T

A
C

IO
N

S
 

Servei de diagnòstic, planificació 
suports i suport al 
desenvolupament del projecte 
vital 

      Persones en situació de dependència, gent gran i 
persones amb discapacitat amb necessitats de suport per 
a la seva autonomia personal. 
  

      

Servei de Centre per a 
l'Autonomia Personal 

Població en 
general 

                

Servei de centre de dia de teràpia 
ocupacional (STO): 
- per a persones amb discapacitat 
intel·lectual 
- per a persones amb discapacitat 
física 

          Dependència i/o 
risc social. 
De 18 a 65 anys. 

      

Servei d'incubació de Centres 
Especials de Treball 

          Persones amb 
discapacitat en 
edat laboral amb 
especials 
dificultats per 
accedir al mercat 
de treball ordinari 
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2. PRESTACIONS ACTUALS 

      
Denominació del 
suport/servei 

SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ  SOCIAL   

      
      
Definició  Conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per 

equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la 
integració de les persones. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei bàsic.   

      

Col•lectiu destinatari  Població en general.   

    

Funcions del suport/servei  Informació, orientació i assessorament. Detecció i prevenció de 
situacions de risc social o d'exclusió. Aplicació del tractament de suport 
a persones, famílies o grups. Recepció i anàlisi de les demandes 
relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent. 
Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i d' altres que siguin 
determinats per via reglamentària. Tramitació i seguiment de programes 
i prestacions que requereixin la seva intervenció. Tramitació de 
propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada. 
Treball social comunitari. Les altres funcions establertes per 
l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Recursos/equips de ge stió  Mitjançant la intervenció d'equips de professionals. Els perfils dels 

professionals són treballadors/es socials i educadors/es socials.                
1Directora tècnica, 3 Treballadors/es socials i 2 educadors/es socials                              

  

      
Garantia  Prestació garantida   

      
Finançament  Servei gratuït   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència 
de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 
del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a 
les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent 
d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la 
resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

  

      

Documentació requerida  Pendent concreció   
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Denominació del suport/servei  SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA   
      
      
Definició  El servei d’atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat 

d’accions, prestacions i tecnologia adequada que es realitza en el 
domicili de la persona  i/o del seu entorn, oferint una atenció integral a 
persones i/o unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o 
desenvolupar-se en el seu medi quotidià.                                                                                  
Els serveis d’atenció domiciliària contemplen les següent modalitats:  
•SAD Social:  
               SAD Social general             
               SAD Social específic:                      
                        SAD menors en risc social  
                        SAD Seguiment majors de 85 anys  
•SAD Dependència 
•Xecs servei  
•Servei de  tecnologies de suport i cura. Constitueix una modalitat del 
servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet 
detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes 
situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb 
l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de 
professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, 
teleassistència i telealarma.  

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei bàsic.   

      

Col•lectiu desti natari  Població en general. Risc social i/o dependència.                                                                            
Són persones destinatàries dels serveis, les que viuen i estan 
empadronades en algun dels municipis del Pallars Jussà, i que es 
troben en una de les situacions  següents: 
 
1. Persones i/o unitats de convivència en situació de risc social i amb 
dificultats d’adaptació social (problemes d’organització de la llar, atenció 
a les persones que formen part de la unitat de convivència i de relació 
amb l’entorn per manca d’hàbits i habilitats). I especialment, aquelles 
amb:  
 
-Manca de capacitat i/o hàbits per l’autocura i en la relació amb l’entorn. 
-Manca de capacitat i/o hàbits per l’organització de la llar, familiar i per 
l’atenció als membres de la família, especialment dels infants i altres 
persones en situació de vulnerabilitat. 
-Persones que requereixen d’actuacions de seguiment, per tal  de 
previndre situacions de deteriorament. 
 
2. Persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomia personal 
o en situació de dependència, que es troben, per motius físics, psíquics 
o socials, amb dificultats per poder realitzar les tasques habituals de la 
vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar. 
I especialment aquelles que: 
 
-Viuen soles i no tenen suport social i/o familiar suficient per atendre les 
seves necessitats bàsiques, socials i comunitàries. 
-Viuen amb altres persones que no poden atendre les seves necessitats 
bàsiques, socials i comunitàries. 
 
3. En relació al servei de Tecnologies de suport i cura: Hauran de ser 
preferentment persones majors de 65 anys que visquin o romanguin 
soles la major part del dia, que es trobin en situació de risc o 
desprotecció, o aquelles persones que es trobin en alguna de les 
situacions anteriors i, malgrat no viure o romandre soles la major part 
del dia, formen part d’un nucli o unitat de convivència, on  els integrants 
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de la qual es trobin, així mateix, en situació de desprotecció, 
dependència i/o discapacitat. Quedaran excloses aquelles persones que 
es trobin impossibilitades o amb dificultat greu per a la correcta i 
adequada utilització dels equips. 

      

Funcions del suport/servei  Funcions del SAD Social, SAD Dependència  i Xecs Servei:  Atenció 
personal. Ajuda a la llar. Suport social i familiar. Relació amb l'entorn. 
Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.                
Funcions del TAD :Proporcionar un contacte permanent amb l'exterior i 
accés als serveis de la comunitat. Donar resposta de forma immediata 
en cas d'emergència. Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la 
família. Evitar o retardar la institucionalització. Les altres funcions 
establertes per l'ordenament jurídic vigent 

  

      
Recursos/equips de gestió  Mitjançant la intervenció d'equips de professionals i tecnologia. Els 

perfils professionals són treballador/a social, treballador/a familiar, 
assistent d'atenció domiciliària, auxiliar de la llar, i si s'escau, altres 
professionals dels serveis socials, d'acord amb la normativa reguladora 
del servei. 

  

      
Garantia  Prestació garantida.   

      
Finançament  El servei d’ajuda a domicili es finança amb càrrec a la partida 

pressupostària que tingui assignada el Consell Comarcal. 
L’ajuda quedarà condicionada a la subscripció del conveni 
interadministratiu entre el Consell Comarcal i el Departament de 
Benestar Social i Família . 

  

      
Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) 
l'acreditació de la situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 
10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social 
primària, i, també, d'acord amb la normativa específica del servei; b) si 
és el cas, l'acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la 
resolució emesa per l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el 
Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril; c) si és el cas, el requisit de 
residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre; d) per a les 
persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent 
d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; e) si 
és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb la normativa 
tributària; f) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament 
jurídic vigent.                                                                                                  
A nivell general caldrà:                                                                                                     
-Estar empadronats i ser residents de qualsevol municipi de la comarca 
del Pallars 
   Jussà. 
-En cas de residents no comunitaris, hauran d’acreditar la seva condició 
de residència 
   legal. 
-El domicili de la persona beneficiària ha de reunir els requisits mínims 
higiènics sanitaris i d’habitabilitat que facilitin la prestació del servei 
d’atenció domiciliària.  

  

     

Documentació requerida  Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA 

  

      
      
Definició  Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i les seves famílies. Aquest 

servei es presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència 
(EAIA), distribuïts territorialment, i es dedica a la valoració, actuació i 
atenció d'infants en risc o situació de desemparament així com el 
seguiment i el tractament de les seves famílies. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   

      

Col•lectiu destinatari  Infants i adolescents de 0 a 18 anys, en situació o risc de 
desemparament i les seves famílies. 

  

    

Funcions del suport/servei  Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les 
matèries de llur competència. Fer valoracions especialitzades que no es 
poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els 
corresponents informes de derivació. Promoure, establir i aplicar 
mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar. Fer el seguiment , 
tractament i l'avaluació de les mesures de protecció. Elaborar i controlar 
els plans de millorament. Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, 
amb els professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les 
entitats associatives i amb els altres serveis especialitzats. Les altres 
funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Recursos/equips de gestió  Mitjançant intervenció d'equip de professionals,  format per 4 

professionals: psicòleg/oga, pedagog/a, treballador/a social i educador/a 
social, preferentment amb experiència en l'àmbit de la infància i 
l'adolescència en risc. 

  

      
Garantia  Prestació garantida.   
      
Finançament  Servei gratuït.   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) 
desemparament del menor d'acord amb els articles 105 i següents de la 
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència i articles 3 i 4 del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de 
l'adopció; b) la resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic 
vigent. 

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ   

      
      
Definició  Servei que incideix en els trastorns del desenvolupament infantil i les 

situacions de risc que puguin provocar-los. El servei ofereix un conjunt 
d'actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d'intervenció 
terapèutica, de caràcter interdisciplinar, que s'estén, en un sentit ampli, des 
del moment de la concepció fins que l'infant compleix els sis anys, 
abastant, per tant, l'etapa prenatal, perinatal, postnatal i petita infància. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   
      

Col•lectiu destinatari  Infants de 0 a 6 anys  amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de 
patir-los. 

  

    

Funcions del suport/servei  Realitzar un diagnòstic interdisciplinar: funcional, sindròmic i etiològic del 
desenvolupament de l'infant, de la situació familiar i de l'entorn. Efectuar 
l'avaluació continuada del desenvolupament de l'infant. Fer la intervenció 
terapèutica interdisciplinària a l'infant i al seu entorn immediat de forma 
ambulatòria i periòdica. Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, 
sanitaris, educatius i altres que desenvolupin tasques a nivell de prevenció i 
detecció precoç dels trastorns de desenvolupament i situacions de risc en 
la població infantil fins als sis anys. Orientar les famílies fent 
l'assessorament i suport als pares o tutors en els continguts que li siguin 
propis. Orientar els professionals de l'educació infantil en les etapes de 0 a 
3 anys i de 3 a 6 anys pel que fa als trastorns del desenvolupament. Les 
altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Recursos/equips de gestió  Establiment diürn. Els perfils professionals són metge/essa 

neuropediatre/a, o de manera transitòria o excepcional metge/essa amb 
formació acreditada de pediatria o de neuropediatria; psicòleg/òloga clínic, 
o psicòleg/òloga amb formació acreditada en desenvolupament infantil; 
fisioterapeuta; logopeda; treballador/a social. Les figures professionals de 
psicomotricista i pedagog/a, tot i no ser obligatòries, són recomanables atès 
el ventall d'edat dels infants atesos. 

  

      
Garantia  Prestació garantida.   

      
Finançament  Servei gratuït.   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació 
de la situació de necessitat, d'acord amb els articles 4 i 5 del Decret 
261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç; 
b) el requisit d'edat establert en aquesta disposició; c) la residència habitual 
en un municipi de Catalunya; d) per a les persones estrangeres, els 
requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i 
integració de les persones immigrades; e) la resta de requisits d'accés 
establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

ACTIVITATS PER A MENORS EN RISC SOCIAL    

      
      
Definició  Les activitats per a menors en risc es duen a terme dins del programa 

d'atenció a la infància i adolescència, i engloba dos projectes:                 
Aprenem a aprendre  i Activitats d'Entorn .     
Aprenem a aprendre Consisteix en un programa que està adreçat a 
alumnes que requereixen suport en els aprenetatges i que no disposen del 
recolzament  adient per realitzar tasques escolars, es dur a terme 
mitjançant la col.laboració de voluntaris.                                                                                         
Activitats d'entorn. Es tracta d'un programa de compensació que té una 
funció socioeducativa, integradora i tendent a normalitzar situacions 
d'exclusió, facilitant l'accés a activitats de lleure, lúdiques, culturals i 
esportives que ofereix l'entorn a aquells infants i joves provinents d'entorns 
socials i familiars desfavorits. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei bàsic.   
      

Col•lectiu destinatari   Aprenen a aprendre: Adreçat a alumnes dels centres educatius d'educació 
primària i secundària del Pallars Jussà.                                                      
Activitats d'entorn: Infants i joves fins a 18 anys i amb expedient obert a 
l'equip de serveis socials 

  

    

Funcions del suport/servei  Es duen a terme funcions socioeducatives, integradores i tendents a 
normalitzar situacions d'exclusió.  

  

      
Recursos/equips de gestió  Recursos materials:  Equip informàtic, material fungible (papers, colors, 

llapis, fotocòpies,etc.), manteniment (neteja, telèfon, llum, etc.).      
Recursos personals: Equip Bàsic de Serveis Socials  del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, agents socials i voluntaris de la comarca que 
intervenen en les actuacions amb infants i joves i les seves famílies. 
Recursos metodològics:  Bases reguladores de criteris socioeconòmics, 
plans de treball i millora individualitzats i familiars. 

  

      
Garantia  Prestació garantida   

      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Aprenem a aprendre: L'accés a l'activitat es realitza mitjançant proposta 
dels centres educatius i de Serveis Socials. La valoració social, econòmica i 
organització de l'activitat es porta a terme des de l'Equip de Serveis Socials 
Bàsics.                                                                                                     
Activitats d'entorn: La proposta d'accés a qualsevol de les activitats 
d'entorn pot fer-se des del mateix EBSS, per part de la família, de l'escola o 
de qualsevol altra entitat que porti a terme actuacions en el camp de la 
infància i l'adolescència.        

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

AJUTS DE MENJADOR PER RAONS SOCIALS O GEOGRÀFIQUES AL 
CENTRE DOCENT, DESTINADES A ALUMNES ESCOLARITZATS  

  

      
      
Definició  Les beques de menjador escolar són ajuts econòmics individuals que permeten als 

alumnes  en edat d’escolarització de les famílies de la comarca del Pallars Jussà, que 
presenten necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, puguin  gaudir d’un ajut per 
fer ús del servei de menjador al seu centre escolar.  Sempre i quan no correspongui 
la gratuïtat del servei per altres circumstàncies, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, els convenis signats i les instruccions del Departament 
d'Ensenyament.                                                                . 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei bàsic   

      

Col•lectiu  destinatari  Alumnes de 2n cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria i alumnes amb necessitats educatives especials,  que cursin estudis en 
centres públics o privats concertats de la comarca del Pallars Jussà. 

  

    

Funcions del 
suport/servei 

Garantir un àpat pels alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.   

      
Recursos/equips de 
gestió 

 Pendent concreció   

      
Garantia  Prestació garantida   

      
Finançament  La despesa va a càrrec de la partida 132447215 del pressupost comarcal d’acord 

amb la disponibilitat pressupostària del Consell Comarcal per atendre aquestes 
sol•licituds, la qual ve determinada pel contingut al Conveni de col•laboració entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 
d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà pel finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, la gestió 
del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament que es 
formalitza per a cada curs escolar. 
 
En el supòsit de major aportació pressupostària es podrà aplicar un  factor de 
correcció en els apartats 8.2 i 8.4. 

  

      
Requisits d’accés i 
normativa 
reguladora 

Requisits d'accés: 
3.1. Ser usuari/ària del servei de menjador. 
3.2. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 
3.3. Per obtenir la condició de becari no s’ha d’acreditar el compliment dels 
requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
3.4. La renda per càpita familiar anual no haurà de superar l’IRSC ( Índex de 
Renda de Suficiència de Catalunya ), si aquesta és major es denegarà l’ajut 
per superar el límit econòmic de renda familiar. Tot i que previ informe tècnic 
dels serveis socials excepcionalment es podrà atorgar l’ajut de menjador. 

  

      



 

 61

Documentació 
requerida 

•DNI / NIE del sol•licitant ( còpia compulsada ) 
• Fotocòpies compulsades de les declaracions presentades de l’IRPF de l’últim 
exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar, d’acord amb l’apartat 8. No 
serà necessari aportar-ho en format paper sempre que la família autoritzi al Consell 
Comarcal a demanar dades a L’AEAT 
•Certificat d’imputacions íntegres de l’últim exercici fiscal de tots els membres de la 
unitat familiar, d’acord amb l’apartat 8. No serà necessari aportar-ho en format paper 
sempre que la família autoritzi al Consell Comarcal a demanar dades a L’AEAT 
•En cas de percebre alguna pensió (absoluta, gran invalidesa, pensió per aliments, 
pensió per orfandat...) o prestació (prestació econòmica de cuidador no professional - 
dependència-) exempta de l’IRPF (article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis 
dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni) 
cal aportar el certificat corresponent. 
•En el cas que algun membre computable obtingui ingressos exempts de l'IRPF 
caldrà que aporti els corresponents justificants d'ingressos de l'any anterior.  
•Els sol·licitants que no disposin de documentació econòmica ni realitzin declaració 
de l’IRPF, hauran d’omplir Model de declaració jurada ( Model 2 ) d’ingressos dels 
ingressos actuals.  
•En el supòsit que la situació econòmica hagi variat en relació a les últimes dades 
fiscals, caldrà acreditar documentalment la nova situació. 
•Per a les famílies en risc social, ateses pels serveis socials, que no puguin aportar 
documentació econòmica, es podrà substituir per l’informe dels serveis socials on 
s’indiqui els ingressos de la unitat familiar o confirmar el contingut de la declaració 
jurada .  
•Fotocòpia compulsada del llibre de família on hi constin tots els membres de la unitat 
familiar  
•Certificat municipal de convivència actual dels membres de la unitat familiar 
•Fotocòpia compulsada del títol de família monoparental.  
•En cas de discapacitat, el certificat de l'ICASS i/o la resolució d’invalidesa permanent 
de l'INSS. 
•En cas d’infant en acolliment, el certificat de l'Institut Català de l'Adopció. 
•Certificat del justificant del procediment en curs, en cas d’impagament de la pensió 
d’aliments. 
 
Altra Documentació: 
El sol·licitants hauran d’omplir l’imprès d’autorització ( Model 3 ) per demanar dades a 
l’agència tributària signada pels membres de la unitat familiar majors de 18 anys, per 
tal que el Consell Comarcal pugui obtenir, a través de les administracions 
corresponents les dades d’identitat, de residència i econòmiques de la persona 
sol·licitant i de la resta de membres computables de la unitat familiar, que siguin 
necessaris per a determinar la renda a efectes d’aquest ajut, d’acord amb el full 
normalitzat de petició.  
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI DE VALORACIÓ DE LA DEPEN DÈNCIA   

      
      
Definició  Servei format per equips multidisciplinaris, la missió dels quals serà la 

realització de la valoració de la dependència, d'acord amb els barems 
aprovats per la Llei 39/2006, amb l'assessorament expert que asseguri la 
qualitat de la mateixa. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   

      

Col•lectiu destinatari  Població general. Dependència.   

    

Funcions del suport/servei  Recepció i gestió de les demandes de valoració (requeriments de 
documentació, agenda i gestió d'incidències). Valoració del grau de 
dependència al domicili i de les revisions de grau per modificació de la 
situació. Fer dictàmens-proposta per emetre la resolució de grau. 
Informaciar i orientar la persona sobre procés de reconeixement. Les altres 
funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.  

  

      
Recursos/equips de gestió  Mitjançant intervenció de l'equip de professionals. Equip de valoradors amb 

formació de base preferent: infermer/a, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, treballador/a social, psicòleg/òloga. Equip consultor (amb 
temps de dedicació parcial): metge/essa, psicòleg/òloga, treballador/a 
social 

  

      
Garantia  Prestació garantida.   

      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) la residència 
en un municipi de Catalunya i, si és el cas, el requisit de residència 
establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre; b) per a les persones 
estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i 
d'acollida i integració de les persones immigrades; c) en el supòsit de 
revisió de la situació de dependència, l'acreditació de la mateixa, per mitjà 
de la resolució emesa per l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el 
Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril; d) la resta de requisits d'accés 
establerts en l'ordenament jurídic vigent.  
   

  

      

Documentació requerida    Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

ASSESSORAMENT, GESTIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 
INDIVIDUALITZAT D'ATENCIÓ (PIA) 

  

      
      
Definició  La gestió de casos és un mètode de provisió de serveis on el professional 

de treball social valora les necessitats de la persona i la seva família; i 
organitza, coordina, avalua i recolza els serveis perquè la persona 
descobreixi opcions i n’elegeixi aquelles que satisfacin les seves 
necessitats.  

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   

      

Col•lectiu destinatari  Tota persona que es troba en situació de dependència i amb grau de 
dependència reconegut que resideixi a la comarca del Pallars Jussà i que 
desitgi accedir als serveis i prestacions que estableix la Llei de la 
Dependència. 

  

    

Funcions del suport/servei  •Identificar les necessitats de la persona que es troba en situació de 
dependència, i de la seva família, si s’escau 
•Dissenyar un Programa Individual d’Atenció on es determinaran les 
modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de la persona 
que es troba en situació de dependència entre els serveis i prestacions 
econòmiques previstes en la resolució de grau, amb la participació prèvia 
consulta i elecció entre les alternatives proposades del beneficiari, de la 
seva família o entitats tutelars que la representi. Sempre i quan promogui 
l’autonomia i la integració social de la persona 
•Mobilitzar els recursos necessaris garantint una atenció integral i 
continuada que resolgui les necessitats de la persona i de la seva família 
•Coordinar les actuacions amb els professionals i els familiars implicades 
•Seguiment per respondre als canvis en la situació de la persona 
•Avaluar i revisar el Programa Individual d’Atenció d’acord a les necessitats 
complexes de la persona 

  

      
Recursos/equips de gestió  1 Treballadora Social, tècnica en dependència.    

      
Garantia   Pendent concreció   

      
Finançament  Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Llei 39/2006. de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència.                                   
Real Decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per determinar les 
intensitats de protecció dels serveis i les quanties de les prestacions 
econòmiques de la llei 39/2006, de 14 de desembre.    
Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantitzar 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.  Títol III. Art. 22.  
Resolució de 13 de juliol de 2012, de la Secretaria d'Estat de Serveis 
Socials i Igualtat, per la que es publica l'acord del Consell Territorial del 
Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència per la millora del 
Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència.  

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT    

      
      
Definició  Servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada 

a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un 
sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les 
possibles persones usuàries. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   

      

Col•lectiu destinatari  Població general. Dependència.   

    

Funcions del suport/ servei  Trasllat als serveis socials especialitzats o aquells altres que permetin 
garantir la integració de les persones usuàries. Les altres funcions 
establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Recursos/equips de gestió  Es disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la 

prestació del servei 
  

      
Garantia  Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.   
      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació 
de la situació de necessitat, d'acord amb la normativa reguladora del servei 
b) la residència en un municipi de Catalunya c) per a les persones 
estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i 
d'acollida i integració de les persones immigrades d) la resta de requisits 
d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DE 
CARÀCTER TEMPORAL O PERMANENT 

  

      
      
Definició  Servei d'acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que 

necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida 
diària i complementen l'atenció pròpia de l'entorn familiar. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   
      

Col•lectiu destinatari  Població de 65 i més anys, en situació de dependència i/o risc social.   

    

Funcions del suport/servei  Acolliment i convivència. Manutenció. Atenció personal en les activitats de 
la vida diària. Higiene personal. Readaptació funcional y social. 
Recuperació dels hàbits d'autonomia. Suport personal, social i familiar. 
Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut. Les altres funcions 
establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Recursos/equips de gestió  En establiment diürn. Els perfils professionals són director/a responsable 

(professional amb titulació universitària, preferentment en l'àmbit de les 
ciències socials i de la salut), responsable higienicosanitari (metge/essa, 
infermer/a) i personal d'atenció directa: professionals amb titulació adient 
per donar atenció geriàtrica, animació sociocultural, teràpia ocupacional, 
fisioteràpia, atenció sanitària, psicològica i social. 

  

      
Garantia  Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.   

      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació 
de la situació de necessitat, d'acord amb el que preveuen els articles 2, 3 i 
7 del Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis 
d'acolliment diürn de centre de dia per a gent gran b) si és el cas, 
l'acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa 
per l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el Reial Decret 
504/2007, de 20 d'abril c) el requisit d'edat establert en aquesta disposició 
d) la residència en un municipi de Catalunya i, si és el cas, el requisit de 
residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre e) per a les 
persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent 
d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades f) si és el 
cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb el Decret 394/1996, de 12 de 
desembre, i l'Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre g) la resta de 
requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN AMB 
RISC SOCIAL DE CARÀCTER TEMPORAL O PERMANENT 

  

      
      
Definició  Servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i 

d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans 
amb dependències. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   
      

Col•lectiu destinatari  Població de 65 i més anys, en situació de dependència i/o risc social.   

    

Funcions del suport/servei  Allotjament. Manutenció. Bugaderia i repàs de la roba. Acolliment i 
convivència. Atenció personal en les activitats de la vida diària. Hàbits 
d'autonomia. Dinamització sociocultural. Manteniment de les funcions 
físiques i cognitives. Higiene personal. Suport social.  
Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família de la 
persona usuària amb el seu entorn. Garantir l'assistència sanitària. Les 
altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Recursos/equips de gestió  En establiment residencial. Els perfils professionals són director/a 

responsable (professional amb titulació universitària, preferentment en 
l'àmbit de les ciències socials i de la salut), responsable higienicosanitari 
metge/essa, infermer/a, auxiliar de gerontologia, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, treballador/a social, educador/a social, psicòleg/òloga, 
metge/essa. 

  

      
Garantia  Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.   
      
Finançament  Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i nor mativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació 
de la situació de necessitat, d'acord amb allò establert en els articles 3, 4, 
5, 6 i 7 i l'Annex de l'Ordre BEF/468/2003, de 10 de novembre b) el requisit 
d'edat establert en aquesta disposició c) la residència en un municipi de 
Catalunya, almenys dos anys abans de la data de presentació de 
sol·licitud, i, si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei 
39/2006, de 14 de desembre d) per a les persones estrangeres, els 
requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i 
integració de les persones immigrades e) si és el cas, l'abonament del preu 
públic, d'acord amb el Decret 394/1996, de 12 de desembre, i l'Ordre 
ASC/432/2007, de 22 de novembre f) la resta de requisits d'accés 
establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)    

      
      
Definició  El SIAD és un servei específic adreçat a les dones, creat pel Consell 

Comarcal del Pallars Jussà amb el suport de l'Institut Català de les Dones. 
  

Tipologia   Prestació de servei: servei especialitzat.   
      

Col•lectiu destinatari  Adreçat a totes les dones que resideixen a la comarca del Pallars Jussà.    
Funcions del suport/servei  És un recurs que ofereix a totes les dones de la comarca, informació, 

orientació i assesorament en tots aquells temes d'interès per a les dones i 
que facilita el seu accés a diferents recursos del territori de tipus laboral, 
associatiu, cultural i educatiu, entre d'altres 

  

      
Recursos/equips de gestió  Equip multidisciplinar format per: treballadora social, advocada i psicològa.   

      
Garantia  Contracte programa/ Prestació garantida   

      
Finançament  Departament de Benestar Social i Familia i del Consell Comarcal del 

Pallars Jussà 
  

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Hi pot accedir tothom   

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SISTEMES DE RESPOSTA URGENT PER A DONES   

      
      
Definició  El sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i 

per als seus fills i filles consisteix en oferir uns recursos destinats a aconseguir una 
protecció integral i iniciar el procés de recuperació i reparació del dany sofert. 
El Sistema de resposta urgent que ofereix el nostre ens es composa de dos serveis:                                           
-Servei d’Atenció Psicològica Immediata (SAPI): Consta d'un equip de 
psicòlogues que fan contenció emocional a les víctimes i als seus fills i filles en el 
moment posterior als fets violents, si aquests es troben en estat de xoc.                                                                                                                              
-Servei d'Acolliment d'Urgència : És un espai que garanteix un allotjament temporal 
digne i amb una total garantia de seguretat mentre es troba una sortida adequada a 
la seva situació. Garanteix la seguretat personal de les víctimes i dels seus fills i filles 
quan aquestes no puguin tornar al domicili, oferint un allotjament en un hotel de la 
comarca i cobrint així, les necessitats d'alimentació.  

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat   
     

Col•lectiu destinatar i Dones que es troben en situació de violència i els seus fills i filles   

    

Funcions del 
suport/servei 

Les funcions del Sistema de Resposta Urgent es basen en oferir un sistema de 
resposta urgent fora dels horaris habituals per a les dones que es troben en 
situacions de violència masclista i els seus fills i filles que necessiten una atenció 
immediata, així com, oferir una protecció integral a les dones que es troben en 
situacions de violència masclista i els seus fills i filles que necessiten una atenció 
immediata. 
Servei d'Atenció Psicològica Immediata. SAPI :                                                                                                                            
-Oferir atenció psicològica de contenció emocional i atenció en les situacions de 
crisis a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles.                                                
Servei d'Allotjament d'Urgència:   
-Oferir un allotjament d’urgències a les dones en situació de violència masclista i als 
seus fills i filles que necessitin una espai segur i de protecció. 
-Cobrir les necessitats bàsiques de la dona i els seus fills i filles quan han de sortir 
del seu domicili: allotjament, alimentació, desplaçaments 
-Garantir l’acompanyament de la dona víctima de violència masclista i als seus fills i 
filles mentre es troba en l’allotjament d’urgència. 
-Treballar coordinadament amb la resta de serveis de la comarca que atenen a les 
dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles. 

  

      
Recursos/equips de 
gestió 

Servei d'Atenció Psicològica Immediata. SAPI:                                                                                                            
- 2 psicòlogues                                                                                                                                             
Servei d'Allotjament d'Urgència:  
- Hotel de la comarca. 

  

Garantia   Prestació garantida   
      
Finançament  Departament de Benestar Social i Família    
      

Requisits d’accés i 
normativa reguladora  

Trobar-se en situació de risc o en situació de violència masclista.                                                                 
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
Llei 12/2007, d/11 d'octubre, de Serveis Socials. Annex Catàleg classificat de serveis 
i prestacions socials del Sistema Català dels Serveis Socials.1.2.8. Dones en situació 
de violència masclista i els seus fills/es. 

  

      

Documentació 
requerida 

 Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL ATEMPRO    

      
      
Definició  El Servei de Teleassistència Mòbil per a les víctimes de violència masclista és una 

modalitat de servei que, amb la tecnologia adequada ofereix a les víctimes de violència 
masclista una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les 
eventualitats que puguin succeir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i 
independentment del lloc on es trobin. D'altra banda, aquest servei es basa en la utilització 
de tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització. Permet que les dones 
que corren el perill de patir violència masclista puguin entrar en contacte, davant de 
situacions d'emergència, amb un centre atès per personal preparat específicament per 
donar una resposta adequada a la crisi plantejada, sigui per part del mateix centre o 
mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de l'usuari o existents en la 
comunitat. El contacte amb el Centre d'Atenció es pot establir en tot moment i des de 
qualsevoll lloc, només prement un botó i en la modalitat de "mans lliures". Aquesta forma 
d'atenció no es limita a les demandes ocasionals que puguin plantejar les víctimes 
usuàries del centre, sinó que també preveu actuacions programades de caràcter preventiu. 
Amb aquesta finalitat, des del Centre d'Atenció es pot contactar periòdicament amb les 
usuàries del servei per poder fer un seguiment permanent i intervenir si les circumstàncies 
així ho aconselllen.  

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei bàsic   
  Dones de la comarca   

Col•lectiu 
destinatari 

Dones que es troben en situació de violència masclista.   

    

Funcions del 
suport/servei 

Les funcions del servei són:                                                                                                                                   
-Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d'emergència, a través 
de persones especialitzades, proporcionant seguretat i mobilitzant els recursos oportuns 
segons el tipus d'emergència que s'hagi produït.                                                                             
-Proporcionar seguretat i tranquil.litat a les usuàries del servei i als familiars que en 
depenen directament, oferint-los suport, informació i assessorament i garantint-los la 
comunicació interpersonal davant de qualsevol necessitat les 24 hores del dia.                                               
-Potenciar l'autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del serveis, contribuint a crear 
una xarxa social de suport en el seu entorn habitual, i animant-les a mantenir, amb tota 
seguretat, el contacte amb l'entorn familiar i social no agressor.                                                                                          
-Ajudar a reduir la sobrecàrrega que suporta una usuària d'aquestes característiques, 
proporcionant-li tranquil.litat en saber que hi ha un equip humà i tècnic capaç de donar 
suport i resoldre les incidències que es puguin produir. 

  

      
Recursos/equips 
de gestió 

 Pendent concreció   

Garantia  Prestació garantida   
      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits 
d’accés i 
normativa 
reguladora 

Poden ser usuàries del servei les víctimes de la violència masclista que compleixin els 
següents requisits:                                                                                    -No conviure amb 
la persona o persones que les han sotmès a maltractaments.                                                                                                                          
-Disposar d'una ordre d'allunyament o una ordre de protecció, sempre que el jutge que la 
va dictar no consideri que aquest servei és contraproduent per a la seguretat de la usuària.  

  

      

Documentació 
requerida 

Per tal d'activar el recurs cal fotocòpia de la ordre de protecció o mesura d'allunyament.I en 
cas de caràcter excepcional, quan no es disposi d'aquest documents, es requereix un 
informe de Serveis Socials o bé, de Serveis Especialitzats d'atenció a les víctimes.  
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Denominació del 
suport/servei 

AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL    

      
      

Definició  Les ajudes d'urgència social tenen per finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara 
l'alimentació, el vestit i l'allotjament i es financen amb càrrec als 
presssupostos de les entitats locals, d'acord amb les competències que 
tenen en l'àmbit dels serveis socials bàsics, segons la legislació aplicable.  

  

      

Tipologia  Prestació econòmica   

      

Col•lectiu destinatari  Població en general. Greu risc social   

    

Funcions del suport/servei  Ajudar persones individuals o famílies que, per causes 
sobrevingudes de caràcter greu, es troben en una situació d'urgent 
necessitat. 

  

      

Recursos/equips de gestió   Pendent concreció   

      

Garantia  Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.   

      

Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquesta prestació econòmica són els següents: 
a) els requisits generals establerts en la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, i en la normativa d'actualització i 
desenvolupament corresponent; b) la resta de requisits d'accés establerts 
en l'ordenament jurídic vigent. 

  

      

Documentació requerida  Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

BANC D'ALIMENTS    

      
      
Definició  És un servei que s'encarrega del repartiment de productes de primera 

necessitat com aliments, productes de neteja i higiene personal a persones 
en situació d'especial vulnerabilitat. 

  

Tipologia  Prestació de servei: servei bàsic.   
      

Col•lectiu destinatari  Persones o grups familiars que viuen en una situació econòmica precària 
que els dificulta l'accés als mitjans bàsics de supervivència. Per la selecció 
dels beneficiaris es dóna prioritat a aquells individus o grups familiars 
especialment vulnerables i que arrel de la seva dificultat no poden afrontar 
per si mateixos la situació de precarietat en la que es troben: grups 
familiars amb fills i/o persones majors al seu càrrec, famílies 
monoparentals, disminuïts físics, psíquics o sensorials, persones 
incapacitades per al treball o amb toxicomanies o sida, menors amb 
situació de desamparament, dones maltractades, minories ètniques, 
immigrants, refugiats, asilats, exreclusos, transeünts i persones majors 
perceptors de pensions baixes. 

  

    

Funcions del suport/servei  Distribució d'aliments i altres tipus de materials de primera necessitat a les 
persones i/o families en situació de pobresa o risc d'exclusió social, que 
s'encarrega de la distribució dels aliments provinents del pla d'ajuda a les 
persones més necessitades de la Unió Europea, donacions d'altres entitats 
benèfiques i altres projectes que es portin a terme des del nostre ens. 
També distribuirà els productes de primera necessitat per a la higiène 
personal i de la llar. 

  

      
Recursos/equips de gestió  Es disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la 

prestació del servei. I amb la col.laboració dels voluntaris de l'associació 
APROP. 

  

      
Garantia   Prestació garantida   
      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) residir a la 
comarca del Pallars Jussà b) La puntuació total de l'informe proposta sigui 
igual o superior a 8 punts.                                                                                
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels aliments 
derivats dels excedents de producció de la Unió Europea , que s'engloba 
dins del Programa d'Aliments per a la Solidaritat. 

  

    
 

  

Documentació requerida   Documentació general : model sol.licitud, fotocòpia del DNI/NIE/passaport 
del sol.licitant i de tots els membres del nucli familiar, comprovació 
telefònica del certificat de convivència de l'Ajuntament corresponent, 
fotocòpia del llibre de familia, fotocopia del títol de familia nombrosa i 
fotocopia certificat de disminució.                                                           
Documentació econòmica:  últim full de salari mensual (nòmina) de tots 
els integrants que consten en el certificat de convivència, certificat 
expedient per l'empresa pagadora indicant el salari brut, certificat de l'OGT 
( Oficina de Treball de la Generalitat) de periodes d'inscripció i de recepció 
de prestacions i/o subsidis per desocupació, declaració jurada d'ingressos, 
certificat de pensió o certificat conforme cobra una prestació, fotocopia del 
conveni regulador de separació o divorci i factures o rebuts del lloguer o 
hipoteca de l'habitatge. 
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Denominació del 
suport/servei 

HORTS SOCIALS   

      
      
Definició  El Pallars Jussà, a l’igual que altres comarques de muntanya i rurals, 

l’agricultura ha estat durant anys un dels principals mitjans de vida dels 
seus habitants. Generalment, les activitats agrícoles han estat vinculades 
amb altres d’autoconsum com són la cria d’animals, elaboració de 
conserves i altres sistemes de conserva d’aliments, horts, etc. 
Amb la situació actual de crisis financera, es detecta un augment de 
famílies en situació de vulnerabilitat i risc social. Amb el  projecte dels horts 
socials, es pretén introduir a aquestes famílies en activitats d’autoconsum, 
amb la finalitat d’introduir millores en la situació actual, recuperar mètodes 
tradicionals de subsistència i oferir una ocupació. 
Part d’aquests horts socials s’oferten a entitats jurídiques sense ànim de 
lucre, que desenvolupen activitats adreçades a persones i/o famílies en 
situació de vulnerabilitat o exclusió social, amb la finalitat de generar 
dinàmiques de treball en xarxa i economia social. El projecte pretén 
introduïr famílies del Pallars Jussà en situació de vulnerabilitat i risc social.  

  

Tipologia   Projecte   

      

Col•lectiu destinatari  Les autoritzacions per a l’ús de terrenys destinats als horts socials 
s’oferiran a: 
a) Persones físiques empadronades en algun dels municipis de la comarca 
del Pallars Jussà, majors d’edat, que es troben en situació de vulnerabilitat 
social i en risc social d’exclusió social. 
 
b) Persones jurídiques sense ànim de lucre que acreditin que les activitats 
que realitzen estan relacionades amb el treball amb persones en situació 
de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Se’ls assignarà un terreny 
comunitari. 

  

    

Funcions del suport/servei   Pendent concreció   

      
Recursos/equips de gestió   Pendent concreció   

      
Garantia   Pendent concreció   

      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

a) Persones físiques : 
•Ser persona física major d’edat i estar empadronat en algun dels municipis 
de la comarca del Pallars Jussà. 
•No disposar ni el sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de 
convivència, a títol de propietari o arrendatari o similar, cap altre hort en 
qualsevol dels municipis de la comarca del Pallars Jussà.  
•La persona i/o família haurà de complir els requisits establerts d’acord amb 
les bases reguladores del programa de intervenció amb persones i famílies 
del Pallars Jussà en situació de vulnerabilitat. 
b) Persones Jurídiques: 
•Inscripció als registres corresponents i presentació dels estatuts.                                                         
El reglament d'ús dels horts socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
és la normativa reguladora del projecte.                                            

  

      

Documentació requerida  Pendent concreció   

      

 



 

 73

 

      
Denominació del suport/servei  L'EXPERIÈNCIA DE SER PARES    

      
      
Definició  Es tracta d'un projecte que es du a terme a la comarca del Pallars Jussà per 

tal de detectar des dels Serveis Socials la falta de recursos personals que 
tenen moltes families amb les que es treballa en referència a la cura i 
educació dels seus fills. 

  

      
Tipologia   Projecte   
      

Col•lectiu destinatari  Famílies amb menors en risc d'exclusió social que estiguin en seguiment pels 
serveis socials i/o l'EAIA i que tinguin un pla de treball o millora signat. 

  

    

Funcions del suport/servei  Incidir i reforçar el treball que es fa amb pares/mares dels menors. Facilitar-
los informació a través de diferents sessions teorico-pràctiques realitzades 
per diferents professionals amb la finalitat de proporcionar-los més recursos 
que ajudin a millorar la seva pràctica educativa i els puguin servir per 
potenciar el seu desenvolupament personal i social el dels seus fills, així com 
per millorar la dinàmica familiar. Per altra banda, en els casos que es 
consideri necessari donar suport al nucli familiar, s'inclourà al domicili una 
treballadora familiar durant unes hores a la setmana que ofereixi suport en 
les seves habilitats parentals a fi que la dinàmica familiar s'estabilitzi i els 
menors puguin romandre a la seva família. 

  

      
Recursos/equips de gestió   Treballadores familiars   

      
Garantia   Pendent concreció   

      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

L'accés a l'activitat es realitzarà mitjançant proposta de Serveis Socials i 
l'EAIA. 

  

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

GUIA D'ACOLLIDA PALLARS JUSSÀ    

      
      
Definició  És un recurs per tal de facilitar la informació dels diferents serveis  als que 

es pot accedir a la comarca del Pallars Jussà. Aquesta guia ha estat 
editada en diferents llengües, en funció dels col.lectius majoritaris existents 
al territori. 

  

     
Tipologia  Guia d'acollida   
      

Col•lectiu destinatari  Persones nouvingudes.   

    

Funcions del suport/servei  Facilitar informació dels serveis de la comarca.    

      
Recursos/equips de gestió  Guies editades en diferents idiomes i amb dues llengües ( català-castellà, 

català-àrab, català-anglès, català-portugués, català-romanès, català-búlgar) 
  

      
Garantia  Subjecte a crèdit pressupostari disponible   

      
Finançament  Departament de Benestar Social i Família.  Direcció General per a la 

Immigració. 
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI DE TRADUCCIÓ DEL PALLARS JUSSÀ    

      
      
Definició  El servei de traducció del Pallars Jussà, està orientat a facilitar la 

comunicació oral entre els nouvinguts i els diferents professionals que fan 
primera acollida (ajuntaments, sanitat, hospitals, serveis socials, educació, 
habitatge…). Aquest servei vol acostar els immigrants al funcionament de 
la societat on han arribat i als professionals de la zona a la cultura dels 
immigrants i la seva manera d'entendre la vida perquè la llengua del lloc on 
han arribat no sigui obstacle per a la relació de les persones. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   
      

Col•lec tiu destinatari  Professionals dels diferents  institucions i entitats de la comarca. 
Particulars nouvinguts estrangers que en la seva vida diària requereixen 
una intervenció en situacions puntuals.  

  

    

Funcions del suport/servei  Les funcions que té aquest servei són les següents: a) facilitar, afavorir i 
assegurar la comunicació entre les persones nouvingudes a la comarca i 
els professionals de les diferents institucions i entitats que han de treballar 
amb elles b) facilitar l'accés als serveis existents. 

  

      
Recursos/equips de gestió  Per dur a terme aquest servei es compta amb una Tècnica d'Immigració i 

amb una Borsa de Traductors de diferents països que viuen a la comarca. 
  

      
Garantia  Subjecte a crèdit pressupostari disponible   

      
Finançament  Departament de Benestar Social i Família.  Direcció General per a la 

Immigració. 
  

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Cal omplir una sol.licitud per tal d'accedir al servei.   

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

SERVEI D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT    

      
      
Definició  És un servei de primera acollida que pretén  facilitar informació, orientació  i 

assessorament  a les persones que ho requereixin en materia 
d'estrangeria, com poden ser  autoritzacions de residència, de treball, 
reagrupacions familiars, nacionalitat, etc, per tal de facilitar la integració 
social i laboral d'aquesta població. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   
      

Col•lectiu destinatari  Persones  nouvingudes estrangeres i nacionals.    

    

Funcions del suport/servei  Informar, orientar i assessorar.    Oferir recursos i instruments perqué 
aquests col.lectius els sigui més fàcil la seva inserció laboral.                                                       
Facilitar la integració social i laboral d'aquesta població.                                                                 

  

      
Recursos/equips de gestió  Per dur a terme aquest servei es compta amb una tècnica d'Immigració.    

      
Garantia  Subjecte a crèdit pressupostari disponible   

      
Finançament  Departament de Benestar Social i Família.  Direcció General per a la 

Immigració. 
  

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

 Pendent concreció   

      

Documentació requerida   Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

ALTRES PROJECTES D'ACOLLIDA    

      
      
Definició  Es tracta de projectes que, també  formen part del  servei de primera acollida amb la 

finalitat d'incorporar, les persones immigrades i retornades a Catalunya en igualtat 
d'oportunitats, a la societat on arriben.  Els projectes a implementar són els següents:                                     
•Coneixes el lloc on vius  : Sessions informatives per facilitar el coneixement de la 
societat catalana. 
•Cursos d'iniciació a la llengua catalana : Facilitar el coneixement de la llengua. 
•Ens coneixem, juguem, parlem i aprenem: Esplais de nens/es autòctons i 
estrangers recent arribats amb l'objectiu de relacionar-se amb el grup d'iguals i 
reafirmar les habilitats comunicatives del país d'acollida, estar en contacte amb l'ús de 
la llengua catalana, així com  formar part d'un context més normalitzat per la seva 
integració. 
•Una mica de molt.... pinzellades al coneixement de  diferents oficis:  Taller 
adreçat als joves per facilitar-los  la informació i la formació que els pugui ajudar a 
inserir-se dins el món laboral.                                             

  

      
Tipolog ia Prestació de servei: servei especialitzat.   

      

Col•lectiu 
destinatari 

Persones estrangeres i autòctones.   

    

Funcions del 
suport/servei 

Oferir recursos i instruments perqué aquests col.lectius els sigui més fàcil la seva 
integració i  inserció en la societat d'acollida, en tots els aspectes que comporta.                     

  

      
Recursos/equips 
de gestió 

Tècnica Immigració. I en funció de la tipologia del projecte a desenvolupar es 
desplegaran els recursos i equips de gestió més adients.  

  

      
Garantia  Subjecte a crèdit pressupostari disponible   

      
Finançament  Departament de Benestar Social i Família.  Direcció General per a la Immigració.   

      

Requisits d’accés i 
normativa 
reguladora 

 Pendent concreció   

      

Documenta ció 
requerida 

 Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

ALTRES PROJECTES DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA    

      
      
Definició  Es tracta de projectes pel  coneixement i la interrelació mútua, així com, promoure la 

igualtat d'oportunitats de les persones arribades i també sensibilitzar a la població 
envers el fet migratori i de les seves conseqüències. ( contes i jocs del món, fil i agulla, 
costura bàsica de colors, nous catalans gran desconeguts, etc) 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   

      

Col•lectiu 
destinatari 

Persones novuingudes i autòctones.   

    

Funcions del 
suport/servei 

Promocionar la interrelació entre els diferents col.lectius per promocionar  la igualtat 
d'oportunitats i la acomodació d'aquesta diversitat  i oferir informació sobre el fet  
migratori, els impactes i conseqüències que comporta aquest fet. 

  

      
Recursos/equips 
de gestió 

Tècnica Immigració. I en funció de la tipologia del projecte a desenvolupar es 
desplegaran els recursos i equips de gestió més adients.  

  

      
Garantia  Subjecte a crèdit pressupostari disponible   

      
Finançament  Departament de Benestar Social i Família.  Direcció General per a la Immigració.   

      

Requisits d’accés 
i normativa 
reguladora 

 Pendent concreció   

      

Documentació 
requerida 

 Pendent concreció   
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Denominació del 
suport/servei 

CONSELLVOL    

      
      
Definició  És un projecte de voluntariat social d'àmbit comarcal liderat per Serveis 

Socials Bàsics amb l'objectiu de donar suport en algunes tasques que es 
duen a terme des de SSB. ( Ex. repartiment aliments, reforç escolar, horts 
socials i reutilització de materials) 

  

  Guia d'acollida   
Tipologia  Prestació de servei: Servei especialitzat   
      

Col•lect iu destinatari  Població en general. Majors de 18 anys.    

    

Funcions del suport/servei  Promoure el voluntariat social comunitari. Crear i consolidar un grup de 
voluntaris per tal de dur a terme tasques de caire social.  

  

      
Recursos/equips de ge stió  Coordinadora del projecte. Borsa de voluntariat social. Associacions 

participants.  
  

      
Garantia  Subjecte a crèdit pressupostari disponible   

      
Finançament   Pendent concreció   

      

Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

 Pendent concreció   

      

Documentació requerida   Pendent concreció   

      

 



 

 80

 

3. NOVES PRESTACIONS 

      
Denominació del 
suport/servei 

Servei de diagnòstic, planificació suports i suport  al 
desenvolupament del projecte vital 

  

      
      
Definició  Servei adreçat a diagnosticar les necessitats de les persones que 

requereixen suports per a la seva autonomia personal i a planificar els 
suports necessaris per desenvolupar el seu projecte vital. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   
      
Col•lectiu destinatari  Persones en situació de dependència, gent gran i persones amb 

discapacitat amb necessitats de suport per a la seva autonomia personal. 
  

      
Funcions del suport/servei   - Portar a terme, en coordinació amb els serveis socials bàsics, un 

diagnòstic de les necessitats de suport per a l'autonomia de la persona 
destinatària. 
- Realitzar una planificació del projecte vital de la persona beneficiària, amb 
la col•laboració de la pròpia persona i dels serveis i suports implicats en el 
seu desenvolupament. 
- Assessorar als professionals i altres persones de la xarxa de suports, des 
d'una perspectiva integral, sobre les pautes d'intervenció en relació amb el 
projecte vital de la persona. 
- Informar, col•laborar i coordinar actuacions amb altres instàncies 
públiques o privades que , des d'una perspectiva integral a través d' 
accions de diferent índole , persegueixin l'autonomia i qualitat de vida de 
les persones beneficiàries . 
- Elaborar , quan calgui , informe -diagnòstic i determinació dels suports 
necessaris que serveixi de punt de partida per a l'establiment d'una 
planificació centrada en la persona, que sigui la base de coherència a tenir 
en compte en la realització dels programes individuals a executar pels 
respectius serveis de la xarxa de suports. 
- Sensibilitzar i implicar , a les instàncies corresponents competents , en la 
cultura de la col•laboració i coordinació professional , familiar i personal 
amb la finalitat de progressar en l'adopció de mesures que contribueixin a 
una millor qualitat de vida de les persones amb necessitats de suport. 
- Adaptar i incorporar nous mecanismes de seguiment i coordinació per a la 
millora en l'atenció integral de la persona . 

  

      
Recursos/equips de gestió  Equip multidisciplinar, coordinat amb els Serveis Socials Bàsics   

      
Garantia   Pendent concreció   

      
Finançament   Pendent concreció   

      
Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

L'accés al servei es realitzarà per derivació dels Serveis Socials Bàsics   

      
Documentació re querida   Pendent concreció   

      
Procés d'implantació  Aquest servei s'implementarà d'acord amb el següent procés: 

- Programació del servei:  primer semestre 2014 
- Posada en marxa: segon semestre 2014 
Es començarà a oferir el servei a les persones actualment ateses pels Serveis 
Socials Bàsics amb una major trajectòria vital previsible. 
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Denominació del 
suport/servei 

Servei de Centre per a l'Autonomia Personal    

      
      
Definició  Centre que ofereix un servei d'informació i orientació en aspectes 

relacionats amb la promoció de l'autonomia personal en les activitats de la 
vida diària i la relació amb l'entorn. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat   

      
Col•lectiu destinatari  Població en general   

      
Funcions del suport/servei  Assessorar, informar i orientar a les persones en situació de dependència, 

en ajudes tècniques, accessibilitat i comunicació per aconseguir la millora 
en l'autonomia personal:  
- Assessorar en els àmbits d'actuació següents: ajudes tècniques, 
accessibilitat i comunicació.  
- Exposar ajudes tècniques.  
- Participar en activitats d'innovació i desenvolupament en l'àmbit de 
l'autonomia personal.  
- Innovació i desenvolupament en l'autonomia personal.  
- Oferir suport a empreses i institucions per a l'accessibilitat universal de 
productes i serveis 
Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Recursos/equips de gestió  Equip interdisciplinari especialitzat 

Es contempla la possibilitat de portar a terme una gestió compartida entre 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà i altres entitats. 

  

      
Garantia  Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles   

      
Finançament   Pendent concreció   

      
Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació 
de la situació de necessitat, d'acord amb la normativa reguladora del 
servei; b) la residència en un municipi de Catalunya; c) per a les persones 
estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i 
d'acollida i integració de les persones immigrades; d) la resta de requisits 
d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

  

      
Documentació requerida   Pendent concreció   

      
Procés d'implantació  Aquest servei s'implementarà d'acord amb el següent procés: 

- Disseny de les bases funcionals: 2013 
- Acord amb entitats col·laboradores i finançadores: primer semestre 2014 
- Posada en marxa: segon semestre 2014 
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Denominació del 
suport/servei 

Servei de c entre de dia de teràpia ocupacional (STO):  
- per a persones amb discapacitat intel·lectual 
- per a persones amb discapacitat física 

  

      
      
Definició  Servei dirigit a facilitar als/a les seus/ves destinataris/es una atenció diürna 

de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de 
cada usuari/ària, la seva màxima integració social i laboral. 
El seu objecte és aconseguir la potenciació i manteniment de les capacitats 
de les persones ateses amb relació a l'obtenció de la seva màxima 
integració social i laboral, si s'escau. 

  

      
Tipologia  Prestació de servei: servei especialitzat.   
      
Col•lectiu destinatari  Dependència i/o risc social. 

De 18 a 65 anys. 
  

      
Funcions del suport/servei  Ajustament personal. Ocupació terapèutica. Les altres funcions establertes 

per l'ordenament jurídic vigent. 
  

      
Recursos/equips de gestió  Perfils professionals: Director/a responsable (professional amb titulació 

universitària, preferentment en l'àmbit de les ciències socials i de la salut), 
monitor/a, terapeuta ocupacional o educador/a social, psicòleg/loga o 
pedagog/a, treballador/a social i personal especialitzat en la realització dels 
programes individuals de rehabilitació. 
Ràtios dels professionals: Monitor/a especialitzat/ada, terapeuta 
ocupacional o educador/a social: 1 per cada 8 usuaris/es; psicòleg/loga o 
pedagog/a: 1 jornada completa cada 40 usuaris/es (l'atenció d'un/a 
d'aquests/es professionals s'ha de mantenir també quan el centre no arribi 
a aquell nombre d'usuaris/es, si bé en jornada proporcional a les hores 
globals d'estada dels/de les usuaris/es, per sobre dels 40 usuaris/es 
s'incrementarà proporcionalment també la presència dels tècnics/ques 
esmentats/des); treballador/a social: 1 per cada 80 usuaris/es. 
Aquest servei pot prestar-se en modalitat amb auxiliar. En aquest cas, 
s'haurà de comptar amb el perfil d'auxiliar de monitor/a (quan el centre 
atengui persones amb una necessitat de contenció major, s'haurà 
d'incrementar el personal en un/a auxiliar de monitor/a per a cada 8 
usuaris/es atesos/es en les condicions esmentades) 

  

      
Garantia  Prestació garantida per a les persones en situació de dependència, en 

aplicació de la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'11 
d'octubre, de serveis socials. Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles 
per a la resta. 

  

      
Finançament   Pendent concreció   
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Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació 
de la situació de necessitat, d'acord amb el que preveuen els articles 3, 8 i 
9 del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres 
ocupacionals per a discapacitats, i l'Annex 2 de l'Ordre de 28-7-1992; b) si 
és el cas, l'acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la 
resolució emesa per l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el 
Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril; c) el requisit d'edat establert en 
aquesta disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya i, si és el 
cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre; e) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la 
normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones 
immigrades; f) si és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb el 
Decret 394/1996, de 12 de desembre, i l'Ordre ASC/432/2007, de 22 de 
novembre; g) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic 
vigent. 
Normativa de referència: Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova 
la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 

  

      
Documentació requerida   Pendent concreció   

      
Procés d'implantació  Aquest servei s'implementarà d'acord amb el següent procés: 

- Programació del servei i contacte amb potencials entitats col·laboradores:  
segon semestre 2014 
- Posada en marxa: primer semestre 2015 
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Denominació del 
suport/servei 

Servei d'incubadora per a Centres Especials de Treb all    

      
      
Definició  Servei dirigit a promoure la creació d'ocupació per a les persones amb 

especials dificultats de la Comarca, mitjançant la creació d'iniciatives 
d'economia social de treball, sota la fórmula de Centres Especials de 
Treball. 
Els centres especials de treball (CET) són un mitjà d'integració de persones 
amb discapacitat en el règim de treball ordinari. L'objectiu principal és dur a 
terme un treball productiu, participant regularment en les operacions del 
mercat, i 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. 

  

      
Tipologia  Servei de promoció   
      
Col•lectiu destinatari  Entitats d'economia social de treball   

      
Funcions del suport/servei   - Desenvolupar un espai generador de projectes i impulsar oportunitats de 

a la creació de CETs que generin oportunitats de treball per a les persones 
amb discapacitat amb especials dificultats per accedir al mercat laboral 
ordinari. 
 - Impulsar un marc d'aliança entre l'administració pública i el sector de 
l'economia social que permeti generar oportunitats i sinèrgies. 
 - Impulsar nous serveis en sectors emergents amb un alt impacte al 
territori. 

  

      
Recursos/equips de gestió   Pendent concreció   

      
Garantia   Pendent concreció   

      
Finançament   Pendent concreció   

      
Requisits d’accés i normativa 
reguladora 

 Pendent concreció   

      
Documentació requerida   Pendent concreció   

      
Procés d'implantació  Aquest servei s'implementarà d'acord amb el següent procés: 

- Programació del servei i contacte amb potencials entitats col·laboradores:  
segon semestre 2014 
- Posada en marxa: primer semestre 2015 
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ANNEX 4: GUIA DE PROVEÏDORS DE SUPORTS I SERVEIS A LES 
PERSONES DEL PALLARS JUSSÀ 
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PROVEÏDORS ACTUALS 

NOM 
COMERCIAL 

SOLUCIONS 
INTEGRALS 

SERVEIS 
PERSONALS I 
NETEJA SL 
SERVINET 

Antoni Alegret Gallart, S.L. 
OFICINA TÈCNICA DE 
SERVEIS 

Serveis d'assistència 
domiciliària ADOMO 

Centre Geriàtric del Pirineu  SARQuavitae  

NOM FISCAL Clara Farrero Solsona  SERVEIS 
PERSONALS I 
NETEJA SL 
SERVINET 

Antoni Alegret Gallart, S.L. 
OFICINA TÈCNICA DE 
SERVEIS 

Serveis d'assistència 
domiciliària ADOMO 

Centre Geriàtric del Pirineu Quavitae Servicios 
Asistenciales S.A.U. 

TIPOLOGIA  
(pública o 
privada) 

PRIVADA PRIVADA  PRIVADA  PRIVADA  PRIVADA  PRIVADA  

CIF 43719055B  ........... B-25326141 78077262J  ........... A 80106842 

ADREÇA AV. ESPANYA, 1 C/ TARRAGONA, 
2 (CENTRE 
GESTOR) 

AV. CATALUNYA, 5 Camí de Tremp, 30 C/ Indústria, 3 C/ San Maximo, 3, 1 planta  

POBLACIÓ  25620 - TREMP 25621 - TREMP 25500 - LA POBLA DE 
SEGUR 

25693 - SALÀS DE 
PALLARS 

25500 - LA POBLA DE SEGUR 28041 -MADRID 

TELÈFON 973650700 / 
680323704 

973651006 / 
667562696 

973680396 973676217 / 666435901 973660129 915919423 

FAX 973650700   973680612     914487615 
ADREÇA 
ELECTRÒNICA 

clarafarrero@yahoo.es josep@servinet.cat otsgestoria@infomegocio.com adomosalas@hotmail.com info@centregeriatricdelpirineu.cat atc.tadmadrid@sarquavitae.es 

ACTIVITAT 
PRINCIPAL 

ASSISTÈNCIA A LA 
PERSONA / NETEJA 
INTERIORS 

ASSISTÈNCIA A 
LA PERSONA / 
NETEJA 
INTERIORS 

GESTORIA ASSISTÈNCIA A LA 
PERSONA / NETEJA 
INTERIORS 

ASSISTÈNCIA A LA PERSONA  Teleasistencia 

ABAST 
TERRITORIAL de 
servei (comarcal, 
local) 

COMARCAL            COMARCAL            COMARCAL            COMARCAL            COMARCAL             ESTATAL 

CERTIFICACIONS  ...........  ...........  ........... ........... Certificat ISO 9001/2008 des de 
2007 

ISO 9001/2008 
UNE 158401: 2007 
teleasistencia 
OHSAS 18001: 2007 
Auditoria LOPD 15/1999. RD 
1720/2007 

OBSERVACIONS  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........   
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PROVEÏDORS POTENCIALS 

NOM COMERCIAL FAP ADDA CLAROR L'Estel  ASPID 
NOM FISCAL Fundació Privada Àuria Discapacitats d’Aran Claror Associació Estel ASPID 

TIPOLOGIA  
(pública o 
privada) 

Privada (sector social) Privada (sector social) Privada (sector social) Privada (sector social) Privada (sector social) 

CIF G60136637  ...........  ...........  ........... G25322603 

ADREÇA Avinguda d´Andorra, 28 Polígon Industrial Incasol, 
nº 25 

Avinguda Valira, 19 Carrer Barri nou, 29 C/ Roger de Llúria 6 

POBLACIÓ  08700, Igualada 24430 Vielha 25700 La Seu d’Urgell  25600 Balaguer 25005 - Lleida 

TELÈFON 93 801 77 32 973 640 999 973 352 800 973 448 174 973 228 980 

FAX   ...........   ...........   ........... 973 447 903   

ADREÇA 
ELECTRÒNICA 

fap@fap.cat addaco@aran.org tallerclaror@hotmail.com associacio@lestel.cat  aspid@aspid.cat 

ACTIVITAT 
PRINCIPAL 

Serveis d'atenció per a persones amb 
discapacitat i amb malaltia mental: 
- Servei de Teràpia Ocupacional 
- Serveis Prelaboral 
- Servei d'Inserció Especialitzat 
- Servei residencial  
- Llars residència 
- Programa d’autonomia a la pròpia llar 
Promoció de l’autonomia personal i 
prevenció de la dependència: Centre 
Josep Orgué 

Serveis ocupacionals per 
a persones amb 
discapacitat psíquica: 
- Servei de Teràpia 
Ocupacional. 
- Servei Ocupacional 
d’Inserció 

Programes d’atenció 
adreçats a persones amb 
discapacitat intel•lectual de la 
Seu d’Urgell i la comarca: 
- Centre ocupacional. 
- Servei Ocupacional 
d’Inserció. 
- Llar residència. 

Serveis d'atenció a persones 
amb discapacitat intel•lectual 
i les seves famílies: 
- Centre d’educació especial 
- Taller Ocupacional: Servei 
de Teràpia Ocupacional i 
Servei Ocupacional 
d'Inserció. 
- Llar residència 
- Club esportiu 
- Servei de lleure 
- Servei de transport propi 

Serveis d'atenció per a 
persones amb discapacitat 
física: 
- Servei d'assistent personal 
- Servei d'ajuda a domicili 
- Servei de suport per a 
l'autonomia a la pròpia llar 
- Servei de transport adaptat 
- Serveis d'atenció diürna 
- Serveis d'integració laboral 
- Serveis de rehabilitació 
funcional 

ABAST 
TERRITORIAL de 
servei  

Supracomarcal Comarcal (Val d'Aran) Comarcal (Alt Urgell) Comarcal (La Noguera) Provincial 

CERTIFICACIONS Qualitat ISO 9001,  
Mediambientals ISO 14001 
Prevenció de Riscos Laboral OHSAS 
18001 

 ...........  ...........  ........... Certificat de Qualitat ISO 
9001:2000 
Fundación Lealtad 
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OBSERVACIONS Potencials col·laboradors per a la posada 
en marxa de serveis d'atenció a les 
persones amb discapacitat i del Servei de 
Centre per a l'Autonomia Personal. 

Potencials 
col·laboradors per a la 
posada en marxa de 
serveis d'atenció a les 
persones amb 
discapacitat intel·lectual 

Potencials col·laboradors per 
a la posada en marxa de 
serveis d'atenció a les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

Potencials col·laboradors per 
a la posada en marxa de 
serveis d'atenció a les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

Potencials col·laboradors per a 
la posada en marxa de serveis 
d'atenció a les persones amb 
discapacitat física. 
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POTENCIALS ALIATS PER A LA CREACIÓ D'UN CENTRE ESPE CIAL DE TREBALL 

NOM 
COMERCIAL 

CET Goiaran  Associació Alba  AMISOL  L'Olivera   El Pla Talma Acúdam  

NOM FISCAL Guerak Aran S.L. Associació Alba 
d'Atenció al Disminuït 

Associació Pro 
Minusvàlids de Solsona i 
Comarca (Amisol)  

L'Olivera 
Cooperativa 

CET "El Pla" Talma Acúdam 

TIPOLOGIA  Privada (sector social) Privada (sector social) Privada (sector social) Privada (sector 
social) 

Privada (sector social) Privada (sector social) Privada (sector social) 

CIF   G-25014077           

ADREÇA Ctra. N-230, polígon industrial 
Incasol, naus 3 i 4 

Av.Onze de Setembre s/n Part. Santa Llúcia, s/n La Plana, s/n Ctra. Nacional 240 · km 
111 

Ctra. Torregrossa km. 10,5 Carrer Ferrer i Busquets, 2 

POBLACIÓ  25530 Vielha e Mijaran 25300 Tàrrega 25280 Solsona 25268 Vallbona de 
les Monges 

 25100 Almacelles 25430 Juneda 25230 Mollerussa 

TELÈFON 973 64 00 90 / 973 64 02 59 973 312 221 973 48 23 04 973 33 02 76 973 01 04 39 973 15 04 14 973 710 404 

FAX   973 312 208 973 48 14 95 973 33 02 76 973 01 04 33 973 15 10 98 973 710 453 

ADREÇA 
ELECTRÒNICA 

goiaran@ext.grupogureak.co
m 

info@aalba.cat amisol@suport.org 
amisol@amisolsolsona.org 

olivera@olivera.org cetelpla@sjd-lleida.org info@talma.cat tecnics@acudam.com 

ACTIVITATS 
PRINCIPALS DEL 
CENTRE 
ESPECIAL 
TREBALL 

Bugaderia industrial, 
hostaleria, empreses, 
centres mèdics  i 
residències. 

Àrea alimentària: 
- El Gat del Rosal 
(restaurant) 
- El Rosal (obrador de 
galetes) 
- Cuina (restauració i 
càtering) 
Serveis: 
- Bugaderia 
- Neteja 
- Manipulats 
- Jardineria 

Indústria serradora 
Fabricació de palets 
Confecció de manipulats 
industrials 
Bar - Cafeteria 

Cultiu de vinyes i 
oliveres, 
agricultura 
ecològica 
Elaboració de vins 
i olis 

Producció IV Gamma 
(hortalisses i fruites 
fresques netes, 
trossejades i envasades 
per consum directe) 
Producció hortícola 
ecològica 
Serveis: 
- Jardineria 
- Manteniment 
- Bugaderia 

Serveis: 
- Jardineria: Producció 
de planta (ornamental, 
de temporada , 
aromàtica) 
- Garden: venda de 
planta, adobs, 
fitosanitaris, terres i 
complements 
- Neteja i Pintura viària: 
neteja d’espais públics i 
pintura viària municipal 
Manufactures 
Floristeria 

Fabricació i distribució 
de cortines, estors, 
persianes i mosquiteres. 
Fabricació d'alvèols per 
a la fruita i envasos 
agroalimentaris R-PET. 
Fabricació de safates 
forestals i contenidors 
per a vivers. 
Protectors per a vinya, 
fruiteres, olivera i altres 
arbres i plantes. 
Articles de ferreteria i 
material elèctric. 
Producció de planters 
per a l'olivera. 
Fabricació de 
termoconformacions i 
manipulats per a tercers. 

ABAST 
TERRITORIAL de 
servei  

Comarcal (Val d'Aran) Supracomarcal (Urgell 
i La Segarra) 

Comarcal (Solsona) Comarcal (Urgell) 
Venda 
internacional 

Comarcal (Segrià) Comarcal (Les 
Garrigues) 

Comarcal (Pla d'Urgell) 
Venda internacional 
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ANNEX 5: XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS  
JUSSÀ. BASES PER LA DEFINICIÓ DEL SEU MODEL ORGANIT ZATIU, 
FUNCIONAL I JURÍDIC 

 

 

Link al document: 

XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ

BASES PER LA DEFINICIÓ DEL SEU MODEL 
ORGANITZATIU, FUNCIONAL I JURÍDIC 

Desembre de 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6: XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS  
JUSSÀ. Central múltiple de serveis. Pla d'empresa 
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Pla d’empresa 

Esborrany 2 

21 de gener de 2014 

 
 
 

XARXA DE SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ  
Central múltiple de serveis  
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I. PRESENTACIÓ  

A.  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 . 
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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 .  



 
 

 95 

B.  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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Diagrama de processos de la Xarxa i la Central Múltiple: 
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II. 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 Societat de Foment 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. 

 

III. 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 la Societat de fo ment . 

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 la Societat de Foment. 

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. 

Societat de Foment: 

• 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. 

 

IV. RECURSOS NECESSARIS PER A LA POSADA EN MARXA DE  
LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS 

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 la Societat de foment 

                                        Directora tècnica de Serveis Socials 

• Suport tècnic de comunicació. 

• Suport de personal en practiques. 

 

RECURSOS TÈCNICS: 

• Un ordinador portàtil 

• Una impressora 

• Línea telefònica 

 

• Atracció de l’oferta 
Consell Comarcal + Societat 
de Foment 

• Establiment de condicions de 
qualitat  

• Acreditació de solvència tècnica i 
econòmica 

Consell Comarcal 

• Foment de la innovació i la 
cooperació 

• Suport per la millora de capacitats i 
competències de professionals 

Consell Comarcal + Societat 
de Foment 
 
amb una base de treball 
compartida, depenent de la 
naturalesa de l’entitat 
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RECURSOS MATERIALS: 

• Espai equipat 

• Material d’oficina 

• Sala de reunions 

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

 

V. COMUNICACIÓ 

Per a la posada en marxa de la Central Múltiple de Serveis s’haurà de dissenyar un 
Programa de comunicació que detemini els objectius de la comunicació, els públics 
objectiu i els missatges clau que s’adreçaran als diferents grups d’interès. 
 
En una primera fase, s’identifiquen com a prioritàries les següents accions de 
comunicació: 

- Dissenyar la marca i la imatge corporativa de la Central 
- Elaborar els suports de comunicació bàsics per a la presentació de la 

Central: 
- Cartera de serveis i suports de proximitat, per a la seva difusió 
- Mapa de proveïdors 
- Dossier de presentació 

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

- Realitzar presentacions de la iniciativa 
- Portar a terme un bustiatge al territori amb l’oferta de la Central 
- Enviar documentació i presentar la iniciativa als mitjans de 

comunicació de la comarca 
                          

VI. FÓRMULA JURÍDICA 

Acord marc entre el Consell Comarcal i la societat de foment SL “Jussà Actiu “ 
 

VII. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

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 7: SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONA L DEL 
PALLARS JUSSÀ. BASES FUNCIONALS 
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Servei de Centre per a l’Autonomia Personal  
del Pallars Jussà 
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INTRODUCCIÓ: EL SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA 
PERSONAL 

En el marc del seu PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ, el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
es proposa dur a terme un sistema de suports de proximitat mitjançant: 

• un mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió , 

• que tot comptant amb diferents actors , permetrà: 

- una resposta individualitzada i comunitària al projecte vital de cada 
persona, 

- així com una contribució notòria per la sostenibilitat  i el 
desenvolupament econòmic  i l’ocupació del nostre territori. 

Per fer-ho realitat, un dels objectius estratègics que contempla el pla és “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”. 

Així, el Pla d’Acció per al període 2013 – 2015 contempla, per l’any 2014, la posada en 
marxa d'un Servei de centre per a l'autonomia personal . 

Aquest servei, regulat a la Cartera de Serveis Socials de Catalunya3, es defineix com un 
centre que ofereix un servei d'informació i orientació en aspectes relacionats amb la 
promoció de l'autonomia personal en les activitats de la vida diària i la relació amb 
l'entorn. 

El seu objecte  és el d’assessorar, informar i orientar a les persones en situació de 
dependència, en ajudes tècniques, accessibilitat i comunicació per aconseguir la millora 
en l'autonomia personal.  

Per això, cobreix les funcions  següents: 

• Assessorar en els àmbits d'actuació següents: ajudes tècniques, accessibilitat i 
comunicació.  

• Exposar ajudes tècniques.  

• Participar en activitats d'innovació i desenvolupament en l'àmbit de l'autonomia 
personal.  

• Innovació i desenvolupament en l'autonomia personal.  

• Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.  

Al present document es formulen les bases funcionals d’aquest servei que es posarà en 
marxa a Tremp, donant servei al Pallars Jussà i aquelles comarques limítrofes amb les 
quals s’estableixi un marc de coordinació. 

 

                                                 
3 http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/15Serveissocials/Cartera_serveis_socials/Enllasos/Decret142-
10Cartera_SS_2010-2011.pdf  
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 OBJECTIUS 

El Servei de Centre per a l’Autonomia del Pallars Jussà pretén ser un centre de 
referència per a tota la ciutadania , un centre d’atenció, de formació, assessorament, 
sensibilització i innovació  en l’àmbit de la promoció a l’autonomia personal i 
l’accessibilitat universal. 

Així els objectius  del centre són: 

1. Empoderar a les persones amb necessitats de suport en el desenvolupament de 
totes les seves capacitats , amb la finalitat de que puguin viure en el seu entorn, 
en el seu poble, amb la major autonomia possible. 

2. Promoure l’adaptació dels entorns , des de la perspectiva de l’Accessibilitat 
Universal i el Disseny per a Tothom, amb la finalitat de garantir que les persones 
amb necessitats de suport per a la seva autonomia poden participar en tots els 
àmbits de la societat en igualtat de condicions a la resta de persones. 

3. Millorar la qualitat de vida  de les persones amb necessitats de suport del Pallars 
Jussà i de les comarques amb les quals s’estableixi un marc de coordinació i 
cooperació, treballant en la promoció de la seva autonomia personal, mitjançant la 
posada a la seva disposició de les ajudes tècniques i tecnològiques  per a la 
potenciació de les funcions i estructures corporals, l'adaptació del lloc de treball i 
l'adaptació funcional de l'habitatge. 

4. Oferir assessorament i formació  als professionals, institucions i entitats del 
territori d’influència en els àmbits de la promoció de l’autonomia personal i 
l’accessibilitat universal. 

5. Establir una coordinació permanent i contínua amb els serveis bà sics 
d’atenció social  per facilitar a les persones un itinerari únic, coordinat i que 
contempli els recursos de promoció a l’autonomia personal. 

6. Sensibilitzar a la ciutadania  de les comarques d’influència  sobre la necessitat de 
construir una societat per a totes les persones, mitjançant l’eliminació de les 
barreres existents i l’ impuls a les iniciatives de promoció d’una vida autònoma i 
independent de totes les persones. 

7. Impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació  en matèria d’autonomia 
personal i accessibilitat universal mitjançant el treball en xarxa amb universitats, 
altres administracions i les entitats del sector, 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 . 

 

EIXOS DE TREBALL 

Els tres grans eixos de treball que del Servei de Centre per a l’Autonomia Personal del 
Pallars Jussà seran:  

1. L’orientació, informació i assessorament obert a la ciutadania en general i de 
manera especial a les persones amb discapacitat i/o dependència en l’àmbit de 
l’autonomia personal i l’accessibilitat universal. 

2. Centre de Recursos dins l’àmbit de l’autonomia personal que coordini i doni el 
suport necessari a les  entitats i /o centres de la comarca del Pallars Jussà i de les 
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comarques limítrofes amb les quals s’estableixi un marc de cooperació i 
coordinació. 

3. Promoció de la recerca desenvolupament i innovació en tot el territori d’influència 
en els àmbits de la promoció de l’autonomia i l’accessibilitat universal. 

 

ÀREES FUNCIONALS DEL 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. 
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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 

 

EQUIP PROFESSIONAL I FUNCIONS 

L’equip professional necessari per al desenvolupament dels serveis corresponents a les 
àrees funcionals detallades és el següent: 

• DIRECCIÓ TÈCNICA DEL CENTRE 

• TREBALLADOR/A SOCIAL 

• EDUCADOR/A SOCIAL O PEDAGOG/A 

• TERAPEUTA OCUPACIONAL 

• INFORMÀTIC/A 

• ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 

• OFICIAL DE MAGATZEM 

• ADMINISTRATIU/VA 

A continuació es detallen les funcions d’aquests professionals: 

 

Director/a tècnic/a:   

• Coordinació  de totes les àrees funcionals i dels equips professionals. 

• Elaboració i seguiment del Programa general de Centre i de la Memòria Anual 

• Responsable de la Definició de la política de qualitat i la creació i supervisió del 
Plans de Millora del Centre. 

• Coordinació general amb tots els dispositius i agents  de la xarxa per impulsar la 
transferència de coneixement. 

• Promoció d’accions adreçades a la difusió i sensibilització en aspectes 
d’autonomia personal i accessibilitat universal. 

• Responsable de la  gestió i política de persones i de l’ elaboració del Pla formatiu 
del Centre. 

• Responsable d’establir aliances i col·laboracions amb altres administracions, 
entitats, universitats i centres de formació professional. 

 

Treballador/a social:    

• Atenció  i assessorament a les persones amb discapacitat i/o dependència i a les 
seves famílies. 
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• Coordinació permanent i contínua amb els serveis bàsics d’atenció dels diferents 
municipis. 

• Orientació i informació sobre els recursos de promoció de l’autonomia personal i 
l’accessibilitat universal. 

• Organització d’accions de difusió i sensibilització en aspectes d’autonomia 
personal i accessibilitat universal. 

• Coordinació per a la col·laboració en l’elaboració del pla individual de cada 
persona. 

• Formació a les persones, institucions, serveis i centres que ho sol·licitin. 

• Participació, disseny i recerca en l’àrea d’investigació, desenvolupament i 
innovació. 

 

Educador/a social o pedagog/a: 

• Suport a la persona amb discapacitat i /o en situació de dependència per 
desenvolupar el seu projecte de vida, d’acord amb el pla individual. 

• Orientació i informació sobre els recursos de promoció de l’autonomia personal i 
l’accessibilitat universal. 

• Formació a les persones, institucions, serveis i centres que ho sol·licitin. 
• Elaboració del pla individual de cada persona. 
• Orientació a les persones i a les seves famílies. 
• Suport en les accions i/o programes per adquirir competències i augmentar 

l’autodeterminació de les persones. 
• Formació a la persona en noves tecnologies per una vida autònoma a la 

comunitat. 
• Participació, disseny i recerca en l’àrea d’investigació, desenvolupament i 

innovació.  

 

Terapeuta  Ocupacional : 

• Valoració de les necessitats de suport de les persones amb necessitats de suport 
per a l’autonomia personal. 

• Orientació i informació sobre els recursos de promoció de l’autonomia personal i 
l’accessibilitat universal. 

• Estudis d’ ergonomia. 
• Estudi de l’entorn físic de la persona per a un posterior assessorament per a la 

supressió de barreres. 
• Adaptació d’espais. 
• Assessorament en ajudes tècniques. 
• Suport en accions de sensibilització i difusió, 
• Estudi de les necessitats  de la persona per evitar el seu deteriorament físic i per 

promoure la seva salut i benestar. 

 

Informàtic/a 

• Elaboració de programes informàtics per l’aprenentatge de competències i 
augment de l’autonomia de la persona. 
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• Estudi d’ajudes tecnològiques de suport. 
• Recerca, desenvolupament i innovació en TIC. 
• Formació per l’aprenentatge i accés a les TIC. 
• Disseny i desenvolupament d’eines per a la millora de la comunicació. 
• Millora de l’accessibilitat de les TIC. 
• Suport en les accions de sensibilització i difusió. 
• Elaboració de bases de dades o programes per a la gestió del centre d’autonomia 

i de les seves àrees. 
• Manteniment de la pàgina web del centre d’autonomia. 
• Participació, disseny i recerca en l’àrea d’investigació, desenvolupament i 

innovació. 
    

Arquitecte Tècnic  

• Assessorar per la millora de l’accessibilitat i l’autonomia personal. 
• Estudis de l’entorn físic de la persona per un posterior assessorament per a la 

millora de l’accessibilitat. 
• Estudis i assessorament per la supressió de barreres. 
• Disseny d’espais des de la concepció del disseny per tothom i l’accessibilitat 

universal. 

 

Administratiu/va: 

• Recepció de les totes les demandes i posterior derivació. 
• Orientació i informació sobre els recursos de promoció de l’autonomia personal i 

l’accessibilitat universal. 
• Gestió dels estocs d’ajudes tècniques. 
• Gestió de base de dades de possibles proveïdors 

 

Oficial de Magatzem: 

• Responsable de recollir les ajudes tècniques i tecnològiques. 
• Responsable del emmagatzematge de les ajudes tècniques. 

 

 

CENTRE DE REFERÈNCIA I UNITATS D’INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT AL TERRITORI 

Amb la finalitat de garantir la proximitat als ciutadans en la resposta a les seves 
necessitats en matèria de promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal, es 
crearan dos tipus de recursos: 

- El Centre de Referència en promoció de l’Autonomia Personal i 
l’Accessibilitat Universal del territori 

- Les Unitats d’Informació i assessorament en promoció de l’Autonomia 
Personal i l’Accessibilitat Universal al territori 
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1. CENTRE DE REFERÈNCIA DEL TERRITORI 

Ubicat a Tremp, i estructurat d’acord amb les àrees funcionals definides, serà el 
centre de referència del territori i el centre de recursos de les unitats que es 
distribuiran al territori. 

D’una banda, haurà de coordinar-se amb els Serveis Socials Bàsics , amb la 
finalitat d’incloure les mesures de promoció d’autonomia personal en els 
programes individuals d’atenció social en tot el seu procés d’elaboració: des de 
la valoració (per poder esbrinar quin tipus de prestació – tècnica, econòmica i 
tecnològica - i d’adaptació necessitarà) fins a l’elaboració de la proposta (per 
assignar les diferents prestacions, ajuts i/o serveis de promoció d’autonomia 
personal dels quals serà usuària la persona). Aquestes funcions corresponen als 
Serveis Socials Bàsics segons l’article 17 de la Llei 12/2007, en el qual 
s’especifica que l’establiment d’un programa individual d’atenció a la 
dependència és una funció dels Serveis Socials Bàsics4. Així doncs, des del 
Centre de Referència al territori, es donarà un suport tècnic als Serveis Socials 
Bàsics, en consonància amb la funcions dels Serveis Socials Especialitzats 
establertes a l’article 19 de la Llei 12/20075.  

Aquest suport tècnic es donarà amb l’objecte d’implementar les mesures 
concretes de promoció d’autonomia personal en coordinació amb serveis i 
programes que són competència dels Serveis Socials Bàsics, com els establerts a 
l’article 17.i de la Llei 12/2007: Servei d’ajuda a domicili i Servei de les tecnologies 
de suport i cura (sense prejudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili).  

De fet, amb aquest treball de coordinació  es promourà l’elaboració d’un 
programa individual d’atenció a la dependència (tal i com s’estableix a la Llei) en 
coordinació amb un programa de promoció d’autonomia personal. Aquest últim 
inclourà la identificació dels ajuts tècnics individuals (ja siguin de l’àmbit sanitari, ja 
siguin de l’àmbit dels serveis socials) i les adaptacions funcionals que s’hauran de 
realitzar a l’habitatge. Cal destacar que aquesta funció de coordinació facilita 
l’acompliment de l’article 16.3 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el qual 
s’estableix que els Serveis Socials Bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari 
i preventiu per fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, 
atenent les diferents situacions de necessitat en que es troben o que es puguin 
presentar. Els Serveis Socials Bàsics han de donar respostes en l’àmbit propi de 
la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.      

D’altra banda, des del Centre de Referència al territori també es realitzarà un 
treball de promoció de l’accessibilitat universal a escala loc al. 

Per això, es realitzarà un treball d’informació i formació  sobre Accessibilitat 
Universal amb els ens locals. Atès que a l’article 17.h de la Llei 12/2007 
s’estableix que és funció dels Serveis Socials Bàsics impulsar projectes 

                                                 
4 Article 17.d de la Llei 12/2007: ... Proposar i establir el programa individual d’atenció  a la 
dependència i de promoció de l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona 
estigui ingressada de manera permanent en un centre  de la xarxa pública. En aquests darrers casos, 
els serveis de treball social del centre de la xarx a pública han d’elaborar el dit programa....     
 
5 Article 19.a de la llei 12/2007: ...Corresponen als serveis socials especialitzats les funcions següents: donar 
suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de llur competència... 
Article 19.i de la llei 12.2007: ... Corresponen als serveis socials especialitzats les funcions següents:: 
Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar 
social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials especialitzats....    
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comunitaris i programes transversals6, aquesta tasca es portarà a terme des dels 
Serveis Socials Bàsics mitjançant l’impuls que rebran des del Servei de Centre per 
a l’Auonomia Personal.  

Així, aquesta funció es desenvoluparà amb l’objecte d’incloure la perspectiva 
d’accessibilitat universal de forma transversal en el desenvolupament de polítiques 
i programes locals i amb l’objecte de promoure plans i programes transversals de 
supressió de barreres.  

Així mateix, es promourà la creació de Consells d’Accessibilitat a escala local, 
amb els quals, en el cas de crear-se, s’establiran canals de coordinació. 

 

2. UNITATS D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL TERRITORI 

Com en el cas del Centre de Referència, les Unitats d’Informació i Assessorament 
hauran d’oferir als usuaris una informació integral  sobre els recursos, 
prestacions i/o serveis a les que poden accedir, ja siguin provinents d’Habitatge, 
de Serveis Socials o de Salut. Aquesta última funció s’oferirà mitjançant una tasca 
d’informació i atenció directa i/o virtual a l’usuari. 

Les Unitats d’Informació i Assessorament hauran de mantenir una coordinació 
constant  amb el Centre de Referència de Tremp, per tal de poder desenvolupar la 
seva tasca d’una manera eficaç. 

 

 

A continuació es mostra un diagrama en el que es descriu el funcionament 
d’aquests recursos: 

                                                 
6 Article 17.h de la llei 12/2007: Són funcions dels Serveis Socials Bàsics impulsar projectes comunitaris i 
programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, 
les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.        
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FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL DEL PALLARS JUSSÀ 
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ANNEX 8: ACTES DELS SEMINARIS DE TEBALL 
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ACTA DEL PRIMER SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 25 de març de 2013 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 14,30h 
 
Assistents: 
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. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics 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. op 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Nekane Navarro, Consultora de Alter Civites, S.L.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
 
1er. Pla estratègic 2014 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat al 
Pallars Jussà : 

• Projecte de futur: visió, missió i valors 
• Diagnòstic estratègic 
• Formulació: línies estratègiques 

 
2on. Primeres bases per a l’elaboració del Catàleg de suports i serveis de proximitat per 
a la vida autònoma a la comunitat 
 
3er. Programació del procés de treball, calendari i repartiment de responsabilitats. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

� Presentació dels diferents membres del seminari. 
� Es parla sobre l’anàlisi/estudi del retorn de la inversió social. S’informa de l’estudi 

d’impacte del SAD a l’Ajuntament de Barcelona. S’acorda que Alter Civites facilitarà 
informació sobre aquest estudi. 

 
Finalitat i objectius : Es parla de que el disseny de l’oferta integral de serveis de 
proximitat per a la vida autònoma a la comunitat al Pallars Jussà, no només s’enfoqui a 
les persones en situació de dependència, sinó fer un enfoc a nivell més ampli, i tenir en 
compte a altres col.lectius. 
 
S’inicia l’ordre del dia pel tercer punt: 

 
3er-  Programació del procés de treball, calendari i repartiment de responsabilitats 
 

� Organització de la central múltiple de serveis i suports de la proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat. Es planteja canviar el nom de l’estudi, que enlloc de 
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central sigui plataforma o xarxa. La majoria dels membres del seminari opten per 
plataforma. 

 
� Programa de treball i calendari: Al diagrama es proposa modificar el requadre: 

suport, recursos i serveis, i afegir-hi fonts de suport potencials i/ o reals.  
Els conceptes persona, família i entorn comunitari són considerats fonts de suport. 
També, es planteja que els suports, recursos, serveis i fonts de suport siguin una 
línia de la classificació del catàleg.  
S’exposa com a idea, el model de les empreses paradigmàtiques, tipus “La Fageda”, 
“La Olivera”, etc. Per tal de valorar si es pot implementar en l’organització de la 
central.. 
Economia social de treball. Generar ocupació per a persones amb discapacitat. 
 

� Resum del calendari de treball: 
 

Cronograma : S’acorda modificar l’assignació de tasques de cada acció, de forma 
que en quan a les produccions documentals que es proposa elaborar pel CCPJ, 
seran compartides amb Alter Civites. 
 

- Pla Estratègic i Pla d’Acció: elaboració per Alter Civites. 
- Catàleg: elaboració entre CCPJ i Alter Civites. 
- Guia de proveïdors: elaboració entre CCPJ i Alter Civites. 
- Pla Empresa i Documentació Jurídica: elaboració entre CCPJ i Alter Civites. 
- Bases Funcionals: elaboració per Alter Civites. 

 
Productes :  
Catàleg de suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la comunitat 
 
      Fitxa: 

- Elaborar fitxa amb suport i serveis existents. 
- Elaborar fitxa amb suports i sereis amb nous potencials. 
- El model de la fitxa la facilitarà Alter Civites. 
 
Format del catàleg: 
- Elaborar el catàleg amb format excell. 
- Identificació i classificació de suports i serveis. 
- Plantilla i pautes per a poder desenvolupar cada servei. Els recursos de 

major expertesa ho farà Alter Civites. 
- Decidir i acordar quins serveis s’introduiran a la plantilla i quins no. 
- Omplir les plantilles amb els recursos i serveis acordats. 
- S’utilitzarà com a font de referència la cartera de serveis de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Catalogar serveis i recursos nous. Fer una classificació per saber si es 

podran ofertar o no. Es proposa que aquells recursos que no s’editin es 
deixin a la reserva com a idea. 

 
Guia de proveïdors: 

- Identificació de proveïdors. CCPJ 
- Elaboració de fitxa de proveïdors. Alter Civites 
 

Bases funcionals. 
- Modificar la temporalitat de les bases funcionals per a l’autonomia personal i 

avançar-les de l’abril al setembre. 
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2on- Primeres bases per a l’elaboració del Catàleg  de suports i serveis de proximitat 
per a la vida autònoma a la comunitat 
 
Braingstorming: 
 

� Persona:  
- servei: línia activitat suport. 
- informació, orientació i assessorament. 
- formació. 
- programa autonomia personal. 
- capacitar per utilitzar noves tecnologies. 
Font de referència: Fundació La Caixa.  
 

� Família:  
- programa de respir. 
- empoderament de la persona 
- millora continuada de la planificació individual ficar-ho com a epígraf a part. 

Vincular-ho a pla individual sociosanitari. 
 

� Entorn comunitari:  
- programa de reconeixement i foment de bon veïnatge. Voluntariat de bon 

veïnatge. 
- activar una xarxa de veïnatge perque dongui suport. 
- promoció de l’accesibilitat a l’entorn  
- transport a la demanda 
- noves tecnologies 
Font de referència: Amics de la gent gran. Proveïdor. PIR 
 

 
Idees/propostes: 
 

• Central de reserves: Que la plataforma tingui un programa de comunicació 
transversal de forma que tots els municipis del Pallars Jussà, disposin de la 
informació dels recursos i serveis que s’oferten. Model antenes.  

• Centre per la vida independent de la gent gran. Promoció autonomia personal. 
• Domòtica: millora accesibilitat propi domicili. 
• Serveis de transport i logística. Donar-li entitat propia. 
• Crear un banc d’ajudes tècniques propi. 
• Valorar coordinació amb agents de salut i convidar-los al seminari per tal de treballar 

els recursos i serveis del catàleg. Visió pacient crònic. 
 
S’acorda pròxim seminari 02/05/2013.  Treballar Pla estratègic 2014 – 2018 per una oferta 
integral de serveis de proximitat al Pallars Jussà: 

• Projecte de futur: visió, missió i valors 
• Diagnòstic estratègic. DAFO 
• Formulació: línies estratègiques 
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ACTA DEL SEGON SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 02 de maig de 2013 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 15,30h 
 
Assistents: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics 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. op 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 

1er   PLA ESTRATÈGIC 2014 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 

• Projecte de futur: visió, missió i valors 

• Diagnòstic estratègic 

• Formulació: línies estratègiques 

 
Desenvolupament de la sessió: 

� Catàleg de suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la comunitat : Es 
planteja treballar amb la tècnica de planificació centrada amb la persona i amb 
fórmules.  S’acorda  treballar a partir de la detecció de les característiques distintives 
dels diferents candidats d’usuaris, és a dir establir diferents perfils d’usuari.  El tipus 
d’usuari podria venir derivat per les necessitats de suport i per la realitat social en 
què viu. Cada perfil d’usuari quedaria classificat de la següent manera: 

 
a) Necessitat de suport.:   

• cura i atenció a la persona en relació als cuidadors 
• empoderament a la persona.  

b) Ubicació de l’habitat. Acccesibilitat a l’entorn. Condicions de la vivenda 
c) Xarxa de relació 
d) Situació econòmica. 

 
Caldrà diagnosticar les necessitats de suport, l’ubicació de l’habitat, la xarxa de relació i la 
situació econòmica.  
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El sistema seria treballar amb la cartera de serveis, anàlisi de la demanda i resposta 
planificada amb la persona.  
 
S’acorda fer glossari definint els diferents conceptes rellevants. 

 
1er-  Pla  Estratègic 2014-2018 per a una oferta in tegral de serveis de proximitat al 
Pallars Jussà. 
 

� Projecte de futur: visió, missió i valors 
 
Es defineixen els conceptes de visió, missió i valors. Per tal d’elaborar els continguts 
s’utilitza com a document de consulta “Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat al Pallars Jussà. Segon seminari de treball. Ordre del dia i guió”. 
 
Visió : Per tal d’elaborar el concepte de visió, es parteix de la base d’un futur òptim per a les 
persones amb necessitats de suport a la comarca del Pallars Jussà, del què n’esperen els 
familiars de les persones amb necessitats de suport pel fet de viure en una comarca que 
faciliti la plena autonomia de les persones, de les condicions òptimes que es poden oferir a 
les persones amb necessitats de suport en àmbits com l’espai, la vida diària, el transport, 
etc.,i de les característiques distintives que hauria de contemplar l’oferta integral per facilitar 
les condicions òptimes, de les dinàniques de col.laboració entre agents públics i privats 
necessàries per posar en marxa l’oferta, i del paper que hauria de tenir el Consell Comarcal 
en aquest futur ideal.  
 
Es pretén realitzar una aportació de valor en quan a la persona, a la família, als 
cuidadors/es familiars i voluntaris, al territori, a la iniciativa empresarial, a la societat i al 
sector de serveis de proximitat. 
 
Missió : Per obtenir la formulació de la missió, s’ha tingut en compte, el compromís que pot 
pendre el Consell Comarcal per fer realitat l’oferta integral de serveis i suports de proximitat, 
i d’altra banda, la finalitat de la plataforma de serveis i suports, com a eina per l’articulació i 
desenvolupament de l’oferta de serveis.  
 
De la sessió de treball se’n desprén que la missió ens permetrà una resposta 
individualitzada i comunitària al projecte vital de cada persona, així com, una contribució 
notòria a la sostenibilitat i al desenvolupament econòmic i d’ocupació del territori. 
 
Valors:  Per tal d’obtenir la definició dels valors, es plantegen diferents qüestions entorn a 
quins han de ser els principis rectors i criteris bàsics per l’estructuració i desplegament dels 
serveis i suports de proximitat, en relació amb les persones, en relació amb l’oferta de 
serveis, i en relació amb la pròpia plataforma com a eina/organització. 
 
Es determina com a valors del projecte de futur, la personalització, l’equitat, la sostenibilitat, 
la cooperació i la innovació. 

 
 
� Diagnòstic estratègic. DAFO. 

 
El diagnòstic estratègic es realitza mitjançant la metodologia DAFO. Es llisten les principals 
debilitats, amenaces, fortaleces i oportunitats que pot generar l’oferta integral de proximitat. 
Tot identificant els factors clau de l’entorn i del propi sistema de serveis i suports per al 
desenvolupament estratègic de l’oferta integral de proximitat. Mitjançant una anàlisi interna 
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(fortaleses i debilitats) i extern (oportunitats i amenaces) i de les principals interrelacions 
entre els diferents factors. 

Com a document de referència s’utilitza  el diagnòstic elaborat prèviament per part del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, així com l’anàlisi realitzat en el Pla d’actuació dels 
serveis de proximitat a les persones del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

S’acorda pròxim seminari 29/05/2013.  Treballar Pla estratègic 2014 – 2018 per una oferta 
integral de serveis de proximitat al Pallars Jussà: 

 
10.30 a 14h: 

• Diagnòstic estratègic. DAFO 
• Formulació: línies estratègiques 
• Plantejar objectius generals. 

 
14.30 a 17h: 

• Catàleg dels suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la 
comunitat. 
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ACTA DEL TERCER SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 29 de maig de 2013 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 15h 
 
Assistents: 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics 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. op 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director d'Alter Civites, S.L. 
Sra. Nekane Navarro, 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. 
 
 
Ordre del dia: 
1er. Anàlisi de la proposta de conclusions del diagnòstic estratègic i redacció definitiva. 
2on. Formulació estratègica: 

- Línies estratègiques. 
- Agents clau. 
- Objectius estratègics generals. 

3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suports i serveis de proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

� S’informa de l’avantprojecte de Llei estatal de racionalització i sostenibilitat 
d’administracions locals.  

 
� S’informa que la Diputació de Barcelona té un programa de suport econòmic per 

l’arranjament de vivendes per afavorir l’accesibilitat i facilitar la vida autònoma. 
Persona responsable Sr. Pep Muñoz. 

 
� En l’apartat del Projecte de Futur, s’acorda donar entitat pròpia al concepte 

d’aportació de valor, i que aquest vagi en primer lloc, ja que s’entén com una 
declaració d’intencions del Consell Comarcal.  

 
1er- Anàlisi de la proposta de conclusions del diag nòstic estratègic i redacció 
definitiva. 

� Es modifica el contingut del DAFO, afegint noves oportunitats, amenaces, fortaleses 
i debilitats. Es contempla l’avantprojecte de Llei estatal de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local,  el programa d’arranjaments de vivendes de la 
Diputació de Barcelona, el reconeixement del CCPJ, l’aplicatiu informàtic ISAD, 
entre altres.  
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2on. Formulació estratègica: 
o Línies estratègiques:  Es modifica el contingut d’aquest apartat, quedant en 

els següents eixos estratègics: 
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. 
 

o Agents clau: S’hauran de relació els agents clau. 
 

o Objectius estratègics generals:  Es modifica la plantilla per l’elaboració del 
Pla d’Acció. 

 
3er. Altres qüestions tractades: 
 

o Servei de Centre per a l'Autonomia Personal i els S SB. 
Es dibuixa el següent potencial circuït entre el futur Servei de Centre per a 
l'Autonomia Personal i els SSB: La persona arriba a Serveis Socials Bàsics 
SSB. Els SSB amb el suport del Centre d’autonomia personal emet un pla 
individualitzat per l’usuari, amb una cartera de serveis als quals pot accedir. 
Aquests serveis es poden comprar a la Plataforma.     
            
 

 
 
Es comenta l'interès de plantejar el centre com un centre de referència, centrat en el 
suport a l'autonomia personal en zones de muntanya i especialitzat en noves 
tecnologies de comunicació  (domòtica, telemàtica, etc,), donant des del mateix cobertura 
a les comarques properes. 

     Persona 

SSB 

     Centre  
    autonomia  
      personal 

PLATAFORMA DE SERVEIS I SUPORTS DE PROXIMITAT PER A LA VIDA 
AUTÒNOMA A LA COMUNITAT 
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Per això, serà interessant contactar amb altres centres, per poder conéixer la seva oferta. 
Exemple: Centre Josep Orgué, de la Fundació Privada Àuria, d'Igualada 
(http://www.autonomiapersonal-cjo.org).  
 
 
3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suport s i serveis de proximitat per a la 
vida autònoma a la comunitat.   Es dur a terme la primera sessió de treball per 
l’elaboració del Catàleg.  
 

S’acorda pròxim seminari 27/06/2013.   

 
10.30 a 11h: 

• Programació del procés. 
 
11 a 13h: 

• Pla d’Acció. 
 
13 a 15h 

• Catàleg dels suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la 
comunitat. 
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ACTA DEL QUART SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 27 de juny de 2013 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 17h 
 
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. op 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de 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. 
 
Ordre del dia: 
1er. Programació del procés de treball 
2on. Pla d'Acció 2013-2015 
3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suports i serveis de proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er- Programació del procés de treball 

 
o Planificació estratègica i d’acció. Es parla de que el contingut de la presentació  

serà política i/o tècnica en funció del que s’acordi i tenint en compte, si el pla 
estratègic es publicarà o no.   

 
o Identificació de proveïdors de serveis i suports de proximitat a la comarca . S’acorda 

que als efectes de l’identificació dels proveïdors, Alter Civites facilitarà un model de 
fitxa amb format excell per tipus de proveïdors. Al setembre caldria tenir-los 
identificats per tal de posar-los en comú. Tenir en compte els proveïdors existents a 
la comarca, i aquells amb qui ja treballem. 

 
o Disseny del model organitzatiu, funcional i jurídic de la plataforma de serveis i de la 

central múltiple de serveris associada. Es planteja el tipus de model organitzatiu que 
es durà a terme (conveni, associació, consorci, etc..) 

 
o Catalogació dels suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la 

comunitat.  
 

o Bases funcionals del servei de centre per a l’autonomia personal 
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� Un cop es disposi del Pla estratègic i d’Acció, del catàleg i de la Identificació dels 
Proveïdors, es proposa convidar a la Secretària del Consell, per tal d’estudiar com 
estructurar la plataforma, i com es gestiona a nivell polític. Es preveu dur a terme 
aquesta gestió a l’octubre 2013. 

 
 

2on. Pla d’Acció 2013-2015: Es modifica el contingut dels objectius estratègics, donat que 
s’afegeix el concepte de retorn econòmic i social, i es modifica la plantilla per l’elaboració 
del Pla d’Acció. 

 
S’acorda que de la versió del Pla d’Acció es tregui els Indicadors i Agents Clau, i introduïr 
aquests dos conceptes al quadre de comandament de caràcter intern.  

 
� Es planteja tenir en compte el concepte de projecte vital com a servei o com a 

recurs.  
� S’informa sobre la plataforma ATAM Associació del Grup Telefònica per a l’atenció 

de les persones amb discapacitat. 
� S’informa que La Caixa i la Fundació Pere Tarrés  treballa programes de tecnologies 

amb gent gran. Ex. Gent 3.0. 
� Previst pel 2015 fer una valoració de l’impacte global de la plataforma. 
� Es parla de vincular amb projectes europeus.  

 
 
3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suport s i serveis de proximitat per a la 
vida autònoma a la comunitat.   Es dur a terme la segona sessió de treball per 
l’elaboració del Catàleg.  
 

� En relació a l’elaboració del Catàleg de recursos, s’acorda que el Consell Comarcal 
redactarà la relació de recursos, tant propis com de la Generalitat, així com la 
redacció dels propis,  i Alter Civites col.laborarà en la redacció dels recursos de 
Gencat.  

� S’acorda  fer una visita presencial al Centre Josep Orgué, centre per l’autonomia 
personal i l’accesibilitat universal. Data visita: 03/09/2013 a les 10h a Igualada.  

 

 

S’acorda cinquè seminari pel 16/09/2013 i sisè seminari pel 14/10/2013.  
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ACTA DEL CINQUÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 16 de setembre de 2013 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 15h 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de 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. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
 
Ordre del dia: 
1er. Revisió i tancament dels documents Pla Estratègic 2014-2018 (esborrany 3) i Pla 
d’Acció 2013-2015 (esborrany 1) 
2on. Identificació dels proveïdors de suports i serveis de proximitat i definició de l’estratègia 
de relació amb els mateixos.  
3er. Definició de les principals finalitats i funcions del futur Servei de Centre per a 
l’Autonomia Personal i programació del procés de definició de bases funcionals del mateix.  
4rt. Preparació del seminari per a la concreció del Model organitzatiu, funcional i jurídic de 
la plataforma de serveis (16 d’octubre). 
5è. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suports i serveis de proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Revisió i tancament dels documents Pla Estratè gic 2014-2018 (esborrany 3) i Pla 
d’Acció 2013-2015 (esborrany 1) 
 

o S’acorda modificar la temporalitat del Pla Estratègic, enlloc del 2014-2018, serà del 
2013-2018. 

o S’acorda introduïr el concepte de “ cronicitat ” com element a desenvolupar. 
o Jornada Fundació pel món rural. S’informa que hi ha previst organitzar una jornada 

a l’octubre –novembre 2013, es vol presentar el Pla Estràtegic i el Pla d’acció fent 
esmena  a la implementació de la Central múltiple de serveis. 

 
o S’acorda introduïr la creació del  centre polivalent al Pla d’Acció. 
o Els serveis ofertats a la cartera de serveis poden ser: públics, privats o mixtes. 
o Es recomana fer una valoració / estimació del total de la població que es pot 

beneficiar del projecte (indirectes + directes). 
 

2on. Identificació dels proveïdors de suports i ser veis de proximitat i definició de 
l’estratègia de relació amb els mateixos.  
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S’acorda canviar el títol de la fitxa de proveïdors i ampliar-lo a “empreses gestores i 
proveïdores”. 
Contemplar empreses actuals i potencials.  
 
3er. Definició de les principals finalitats i funci ons del futur Servei de Centre per a 
l’Autonomia Personal i programació del procés de de finició de bases funcionals del 
mateix.  
1r Centre polivalent 
2n Banc d’ajudes tècniques 
3r Familiars. Formació als cuidadors 
4rt Entorn comunitari. Enriquir al territori.  
 
4rt. Preparació del seminari per a la concreció del  Model organitzatiu, funcional i 
jurídic de la plataforma de serveis (16 d’octubre).   
S’acorda que al sisè seminari assistirà la secretària del Consell per la forma administrativa i 
jurídica de la plataforma.  
Acord marc: Administració Local + Societat de Foment + Tercer Sector.  
  
5è. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suports  i serveis de proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat.   Es dur a terme la tercera sessió de treball per l’elaboració del 
Catàleg.  

o S’informa de la pàgina web  “Aprodisca” i “Hortus aprodiscae”. 
o S’acorda treure els Plans d’Immigració i de Polítiques de dones del catàleg de 

serveis.  
o S’acorda linkar tots els àmbits amb Gencat. 
o S’acorda crear àmbit discapacitat (informació i assessorament, programes de 

col.laboració amb entitats amb persones amb discapacitat (Aspid i Reintegra). 
o Nous serveis: servei de diagnòstic i planificació, servei de promoció de l’autonomia 

personal (informació i assessorament, formació, centre de dia, servei ocupacional, 
servei prelaboral, servei de cronicitat, servei de promoció i integració sociolaboral 
transversal). 

o Eixos principals: capacitar autonomia, reforçar el servei d’inserció laboral i crear 
recursos específics i polivalents.  

 

S’acorda sisè seminari pel 16/10/2013 a les 10.30h  
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ACTA DEL SISÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 23 d’octubre de 2013 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 15h 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics 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.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Nekane Navarro, consultora de 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. 
 
Ordre del dia: 
1er. Presentació del Pla Estratègic 2013-2018 per una oferta integral de serveis de 
proximitat al Pallars Jussà i del Pla d’Acció 2013-2015. 
2on. Definició de les bases per a la concreció del model organitzatiu, funcional i jurídic de la 
plataforma de serveis de proximitat. ( més endavant Central múltiple de serveis ) 
3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suports i serveis de proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat. Guia de proveïdors de suports i serveis a les persones. Programa 
de treball per al tancament del projecte.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Temes que sorgeixen: 

o Acord marc: Administració, Societat de Foment i Tercer Sector. 
o Pla d’Empresa: S’elaborarà el Pla d’empresa a efectes de poder concretar quins 

recursos s’assignaran tant els existents com els inexistents. L’objectiu del pla 
d’empresa es per l’activació de la Central. Definició de les bases. I també, quin és 
l’impacte potencial dels llocs de treball que pot generar. 

o Centre polivalent de promoció a l’autonomia personal. Es parla de la necessitat 
d’elaborar un primer pla funcional del què podria ser aquest centre. 

o Cal valorar l’opció de pendre la iniciativa amb serveis per a persones amb 
discapacitat persones amb trastorn mental (centre ocupacional, CET, etc.). A mig, 
llarg termini seria convenient implementar-los. 

 
1er. Presentació del Pla Estratègic 2013-2018 per u na oferta integral de serveis de 
proximitat al Pallars Jussà i del Pla d’Acció 2013- 2015. 

o Es presenta el Pla Estratègic i el Pla d’Acció amb power point. 
o S’acorda eliminar el concepte de “Xecs- Servei”, del projecte de futur: visió. 
o Diputació de Guipúscoa. Disposa d’un programa on facilita els productes de suport 

en ús. 
o Productes de suport: El nostre posicionament es formalitzaria des de 

l’assessorament i orientació. Seria important comptar amb un mini Sirius per 
l’assessorament. Prèstec de l’ajut tècnic.  
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o Es planteja tenir en compte la formació professional de cara al proper Pla d’Acció, 
atès que el Pla 2013 - 2015 no ho contempla. 

 
o Jornada “ Els Serveis a les persones, oportunitats per la dinamització econòmica del 

Pirineu”   
Es proposa estructurar el desenvolupament de la Jornada de la següent forma: 
 
1er Voluntat política i fórmula que ens hem plantejat:  Voluntat de millorar els serveis a 
les persones, així com promoure desenvolupament econòmic. La forma òptima de poder 
fer-ho és mitjançant el treball entre l’àrea social i l’àrea econòmica , tot innovant i 
cooperant per tal d’obtenir resultats. Manifestar la voluntat política i exposar les dades 
demogràfiques i econòmiques del Pallars Jussà, fent rellevant l’envelliment de la 
població.  
 
2on. Es  detecten unes determinades necessitats i oportunitats: oportunitats de negoci, 
creació de llocs de treball...  
 
3er. Power point:  

- Voluntat política. 
- Dades demogràfiques i econòmiques del territori. 
- Es detecten importants necessitats cobertes i d’altres no, per tal que les 

persones amb mancances puguin continuar vivint a la Comarca. 
- Treball conjunt entre l’Àrea social SSB i Promoció econòmica, en un marc 

d’innovació i cooperació, on entraran en joc els diferents actors. 
- Per fer-ho efectiu hem cregut convenient fer una plataforma on es 

desplegaran unes accions. S’ha elaborat el Pla Estratègic, el Pla d’Acció, el 
Catàleg de Serveis, la Guia de Proveïdors, i l’Acord Marc. 

 
4rt. Planificació estratègica i accions que preveiem. Visió, missió i valors. 3 eixos.  
 
5è. Formulació jurídica i recursos que utilitzarem. (o bé, deixar-ho per preguntes) 
      Accions:  

1- Central Múltiple. 
2- Centre Polivalent  
3- Empoderament. 
4- Promoció de la innovació de la oferta empresarial com a oportunitat de negoci.  
5- Cronicitat. Discapacitat intel.lectual. 
6- Per dur a terme el projecte del Centre Polivalent, i d’altra banda,  a nivell més 

tècnic la Planificació Centrada a la Persona PCP, es suggereix la col.laboració 
d’altres entitats per sumar esforços, cooperar i compartir iniciatives. 

 
2on. Definició de les bases per a la concreció del model organitzatiu, funcional i 
jurídic de la Central múltiple de serveis. 
 
Es parla d’un conveni de col.laboració i cooperació, no de contractació.  
 
1er. Col.laborar i cooperar per millorar cadascú en els seves funcions, sense 
contraprestació econòmica.  
2on. Establir un marc de col.laboració entre les dues parts. Existència de documents de 
referència (Pla d’Acció i Estratègic). 
3er. Possibiliat que alguns recursos o accions s’hagin de crear conjuntament. Iniciatives 
conjuntes. Tercers que hagin de participar . Ex. Àuria, etc.  
Establir acords amb tercers per impulsar projectes innovadors.  
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4rt. Establir condicions d’acreditació per aquelles empreses proveïdors que s’adhereixin a la 
Central. Les empreses per estar a la Central Múltiple haurien d’estar acreditades. 
Objectius:  -    Atraure els proveïdors. 

- Acreditar la solvència tècnica i econòmica del proveïdor per poder formar 
part de la Central.  

- Millora i continuitat. Innovació per tal que les empreses continuin cooperant i 
innovant.  

 
 

� S’informa sobre les següents eines d’innovació centrades en la PCP : “Living 
Labs”  “Desing Thinking”. 

 
Model de pla d’empresa: A efectes de justificar l’acció, caldria promoure recursos específics 
per tal d’iniciar la Central Múltiple de serveis.   
 

3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suport s i serveis de proximitat per a la 
vida autònoma a la comunitat. Guia de proveïdors de  suports i serveis a les 
persones. Programa de treball per al tancament del projecte.     Es dur a terme la quarta 
sessió de treball tècnica.  

o Guía de Proveïdors:  

       - Proveïdors potencials (Alter Civiles). Proveïdors Actuals (CCPJ). 

- S’acorda reduïr la fitxa de proveïdors en base  a la informació que disposem. 

- S’acorda incloure TAD. 

o S’acorda substituïr el concepte de  “Plataforma” per “Xarxa”. 

 

S’acorda setè seminari pel 04/12/2013 a les 10.30h 
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ACTA DEL SETÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 04 de desembre de 2013 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 15h 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics 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.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
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. Valoració de la jornada els serveis a les persones: oportunitats per la dinamització 
econòmica del Pirineu i concreció dels propers passos per a la posada en marxa d’accions 
de cooperació per al desenvolupament de les accions de col.laboració contemplades al Pla 
Estratègic. 
2on. Anàlisi de la proposta de bases del model organitzatiu, funcional i jurídics de la Xarxa 
de serveis de proximitat i concreció definitiva. 
3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suports i serveis de proximitat per a la vida 
autònoma a la comunitat. Guia de proveïdors de suports i serveis a les persones. Bases 
funcionals del Servei de Centre per a l’Autonomia Personal. Programa de treball per al 
tancament del projecte.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Valoració de la jornada els serveis a les pers ones: oportunitats per la 
dinamització econòmica del Pirineu i concreció dels  propers passos per a la posada 
en marxa d’accions de cooperació per al desenvolupa ment de les accions de 
col.laboració contemplades al Pla Estratègic 
 
Es parla sobre el desenvolupament de la jornada.  
 
2on. Anàlisi de la proposta de bases del model orga nitzatiu, funcional i jurídics de la 
Xarxa de serveis de proximitat i concreció definiti va. 

o Entorn al Centre Polivalent de Promoció a l’Autonomia Personal, sorgeixen les 
següents qüestions: 

- Lideratge del centre.  Es planteja optar per entitats del sector social sense 
afany de lucre.  

- Estimació del potencial de persones beneficiàries, en quant a llocs de treball, 
tant indirectes com directes.  

- Ubicació.  
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o S’acorda programar una reunió a nivell polític a efectes d’exposar els projectes de la 

Central Múltiple de Serveis i  del Centre Especial de Treball. 
 
o Les entitats socials Suara i ABD, també treballen amb la gestió del SAD.  
 
o Central Múltiple de Serveis:  - Definir la central. 

               - Acreditació de les empreses proveedores. 
 

o Centre Especial de Treball: Possibilitats de serveis: 
- Agricultura ecològica: Alba, Amisol. 
- Turisme. 
- Acompanyament a persones grans. 
 

Tenir en compte: 
- Quantes persones hi ha al territori amb discapacitat, tipus de discapacitat i 

franja d’edat 16-65 anys. 
- Prospecció d’activitats que podrien ser interessants. 
- Entitats existents que podrien col.laborar. 

 
  S’acorda modificar el Pla D’Acció, a efectes de poder encabir el Centre Especial de 
Treball.  

 
o Possibilitats:  

- Terapeuta: Integrat al Centre Polivalent a mitja jornada conveniat amb la 
primària, i mitja jornada a la Central Múltiple.   

- Intermediador laboral: Es pot valorar el paper d’Incorpora. 
- Aparellador/a. 

 
o Es parla del Pla d’Empresa de la Central Múltiple.  

 

3er. Sessió de treball tècnica. Catàleg dels suport s i serveis de proximitat per a la 
vida autònoma a la comunitat. Guia de proveïdors de  suports i serveis a les 
persones. Bases funcionals del Servei de Centre per  a l’Autonomia Personal. 
Programa de treball per al tancament del projecte.  Es dur a terme la cinquena sessió 
de treball tècnica.  

o Catàleg: Titular el catàleg amb versions i data. Fer una revisió anual del catàleg. 
o S’acorda que Alter Civites farà la memòria  i CCPJ farà el Pla d’Empresa.  

S’acorda el vuitè seminari pel 21/01/2014 a les 10.30h 
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ANNEX 9: BONES PRÀCTIQUES I REFERÈNCIES D’INTERÈS 
IDENTIFICADES 
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ORGANITZACIÓ REFERÈNCIA 
D'INTERÈS 

BREU DESCRIPCIÓ PROCÉS VINCULAT MÉS INFORMACIO 

Govern Basc Projecte pilot 
d'atenció integral 
- social, sanitari i 
de proximitat - 
'Etxean Ondo'  

Projecte pilot d'atenció integral - social, 
sanitari i de proximitat - 'Etxean Ondo' 
a la Cuadrilla de Añana, Àlaba, que 
aportarà idees per a la generació de 
nous serveis, com la teleassistència 
avançada o els serveis de proximitat al 
domicili. 

Pla estratègic i Catàleg 
de serveis i suports 

http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-
contay/es/contenidos/informacion/estadisticas_ss/es_estadist/adjun
tos/ETXEAN%20ONDO%20ÁLAVA.pdf  

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/servicios-
sociales/un-total-de-178-personas-con-dependencia-de-anana-
alava-participan-en-un-proyecto-de-atencion-
sociosanitaria_O4LwOcxiIlUR3MlYh6LcF3/ 

http://envejecimientoenred.wordpress.com/2014/01/08/caminando-
hacia-nuevos-modelos-atencion-en-domicilio-la-experiencia-de-la-
cuadrilla-de-anana/  

Fundació Privada 
Àuria 

Centre Josep 
Orgué 

Centre de Promoció de l'Autonomia 
Personal 

Bases funcionals del 
Servei de Centre per a 
l'Autonomia Personal 

http://www.autonomiapersonal-cjo.org/  

Fundació La 
Caixa 

Programa Gent 
3.0. 

Programa de promoció de l'autonomia 
personal de les persones grans, 
formació, voluntariat, etc. 

Catàleg de serveis i 
suports: promoció de 
l'autonomia personal 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/personasmayores_ca.ht
ml 

Amics de la Gent 
Gran 

Programa de 
voluntariat 

Voluntariat de suport a la gent gran, 
amb un alt impacte social i mediàtic 

Catàleg de serveis i 
suports: programa de 
voluntariat i bon veinatge 

http://www.amicsdelagentgran.org/  

ATAM Espacio formatiu 
social 
APRENDE 

Plataforma de formació online Catàleg de serveis i 
suports: formació i 
empoderament 

https://www.atam.es/Aprende_Plataforma 

T-Resuelve Telèfon d'orientació familiar Catàleg de serveis i 
suports: informació i 
assessorament 

https://www.atam.es/tresuelve  
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ORGANITZACIÓ REFERÈNCIA 
D'INTERÈS 

BREU DESCRIPCIÓ PROCÉS VINCULAT MÉS INFORMACIO 

Fundació Privada 
MAP 

Serveis integrals 
de suport social i 
laboral per a 
persones amb 
discapacitat en 
un entorn rural 

La Fundació MAP és una entitat social 
sense afany de lucre al servei del 
Ripollès compromesa amb les 
persones i per les persones amb 
capacitats diferents. Ofereix; 
- Serveis laborals (Centre Especial de 
Treball) i intermediació laboral 
- Serveis diurns 
- Serveis residencials 
- Serveis a la infància 

Pla estratègic 
(Desenvolupament de 
serveis socials i laborals 
per a persones amb 
discapacitat) 

http://www.fundaciomap.org 

 


