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1. DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ  

    GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 
especials dificultats al territori 

 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ 

El Projecte ''Treball a les 7 comarques'' promou projectes ocupacionals i de 
desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de 
reactivació econòmica, amb l'objectiu d'estimular la creació d'activitat econòmica i la 
generació d'ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn 
socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori. 

Amb aquest objectiu, el SOC dóna suport a les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el 
Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el Ripollès i la Terra Alta per dur a terme 
projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d'un Pla d'execució anual, 
accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades a: 

 Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada 
les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als 
agents implicats i a la ciutadania. 

 Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors 
estratègics del territori. 

 Intervenir sobre les persones en situació d'atur, especialment les que 
conformen els col·lectius prioritaris d'actuació d'acord amb les especificats de 
cada territori. 

Durant els últims anys, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha posat en marxa una 
estratègia per a l’estructuració del sistema de serveis de proximitat – com a 
oportunitat per a les persones i el territori – amb el suport del Projecte ''Treball a 
les 7 comarques''.  

Aquest suport ha permès posar en marxa iniciatives, recursos i serveis en un sector 
amb un alt potencial de generació d’oportunitats de treball i que a la comarca no havia 
tingut prèviament un desenvolupament maximitzador d’aquestes oportunitats. Així, 
s’han portat a terme les actuacions següents: 

 

ACCIÓ 2013: CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT 

Productes resultants: 

• Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat i Pla 
d’acció 2013-2015 
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• Catàleg de suports i serveis de proximitat i guia de proveïdors. 

• Pla d’empresa de la Central Múltiple de Serveis 

• Bases funcionals del Servei de Centre per a l’Autonomia Personal 

 

ACCIÓ 2014: ACTIVACIÓ DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 

Productes resultants: 

• Pla operatiu de la posada en marxa de la Central múltiple de serveis 

• Compromís d'adscripció a la Central múltiple de serveis 

• Mapa de grups d'interès de la Central i estratègia de relació 

• Metodologia per al mesurament del retorn econòmic i social de la Central 
múltiple de serveis 

• Disseny organitzatiu, model de negoci i pla d’usos del Centre polivalent per a 
l’autonomia personal i la integració sociolaboral 

 

ACCIÓ 2015: DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ, COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL 
TERRITORI. Posada en marxa del Servei de centre per a l’autonomia personal i 
coordinació del mateix amb la Central Múltiple de Serveis de Proximitat 

Productes resultants: 

• Pla operatiu de la posada en marxa del Servei de centre per a l’autonomia 
personal 

• Composició de l'equip de treball del Servei de centre per a l’autonomia personal 

• Perfils professionals (funcions i competències clau) de l'equip de treball del 
Servei de centre per a l’autonomia personal 

• Informe d’adequació dels professionals que es seleccionin al perfils 
professionals definits 

• Informe dels marcs de relació i aliança establerts amb altres serveis i centres 
de promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal del país 

• Sistema de coordinació entre el Servei de centre per a l’autonomia personal i la 
Central múltiple de serveis posada en marxa en 2014, en el marc de la Xarxa 
de serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Política de comunicació dels serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Pla de comunicació 2015 – 2018 dels serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Sistema d’avaluació anual i seguiment de resultats de comunicació 

 

La realització d’aquestes accions ha permès establir les bases d’un sistema de 
serveis que doni resposta a les persones amb necessitats de suport, des de la 
creació d’ocupació al territori: 
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SERVEIS PER A 
L’AUTONOMIA 

PERSONAL I LA 
INTEGRACIÓ DE 
LES PERSONES 

AMB 
NECESSITATS DE 

SUPORT 
 

Persones 
amb 

discapacitat 

 

Persones 
amb malaltia 

mental 

 

Persones en 
situació de 

dependència 
 

Persones en 

situació de 
cronicitat 

 

Centre 
Especial de 

Treball 

Servei de 
teràpia 

ocupacional 

 

INTEGRACIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 

 
Centre polivalent per a 

l'autonomia personal i la 
integració sociolaboral 

 

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ 

SOCIOLABORAL 

Programa de 
suport a 

l’autonomia a la 
llar 

VIDA 
INDEPENDENT 

Serveis de suport a 
l'àrea educativa 

 

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA 

Club social per a 
persones amb 
malaltia mental 

 

LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMATITZACIÓ 

Serveis de suport per 
a persones en 

situació de cronicitat 
 

CRONICITAT 

Central Múltiple de Serveis de Proximitat 

 

Creació d’estructures pròpies  a la comarca que vetllin pel desenvolupament dels serveis 

 

Establiment d’aliances amb entitats  expertes en els diferents àmbits d’actuació 

 

Persones 
amb altres 
necessitats 
de suport 

 



 

 6 

En l’actualitat, ja s’ha començat a construir aquest sistema, amb la posada en marxa 
d’alguns dels serveis definits i amb la previsió, a curt termini, de posada en marxa 
d’altres: 

SERVEIS EN FUNCIONAMENT EN L’ACTUALITAT: 

 Central Múltiple de Serveis: 

Eina de coordinació i gestió de les relacions amb els proveïdors de serveis de 
proximitat. 

Element impulsor de la innovació, el coneixement i la tecnologia al servei de les 
persones amb necessitats de suport que viuen al Pallars Jussà. 

Finalitat: 

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

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

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

Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i JUSSACTIU, Societat de 
Foment del Pallars Jussà, S.A. 

 Programa de suport a l’autonomia a la llar: 

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

Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Associació Alba (Tàrrega) 

 

SERVEIS EN FASE DE DISSENY PER A LA SEVA POSADA EN MARXA: 

 Centre Polivalent d’Autonomia Personal i Integració Sociolaboral  

Amb la creació del Centre hi haurà més persones al nostre territori que tindran 
l’oportunitat d’escollir romandre a casa seva, al seu poble, amb unes millors 
condicions de salut i qualitat de vida. 

A més, es generaran oportunitats de treball i ocupació per a les persones amb 
especials dificultats. 

Des d’una visió integral de la persona, el Centre serà: 

• Un centre pioner a la comarca i als Pirineus. 

• Un servei innovador, de proximitat i amb un alt retorn econòmic i social, 
així com amb vocació de transferència. 

• Un recurs que permetrà sumar sinèrgies i millorar la interrelació entre els 
diferents serveis de la comarca, així com la cooperació i coordinació entre 
els professionals del sistema sanitari i els de serveis socials. 

• Un punt de referència per a persones usuàries dels serveis i per als i les 
professionals i un punt de connexió entre els mateixos. 
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• Un actiu al servei de la sensibilització i la conscienciació social en la 
promoció de l’autonomia personal i de les polítiques d’envelliment actiu. 

Serveis que integrarà: 

• Servei de Centre per a  l’Autonomia Personal 

• Servei d’intemediació laboral 

• Formació, assessorament, suport a professionals 

• Coordinació sociosanitària 

 Club social per a persones amb malaltia mental:  

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

 Serveis d’integració laboral per a persones amb discapacitat: 

 Centre Especial de Treball, amb una activitat productiva coherent amb la 
realitat socioeconòmica del territori: turisme, agricultura ecològica, serveis 
de proximitat, etc. 

 Servei de teràpia ocupacional, com a alternativa laboral per a persones 
amb un grau de discapacitat superior al 65%. 

 

SERVEIS QUE ES PREVEU POSAR EN MARXA EN EL CURT TERMINI 

 Serveis de suport per a persones en situació de cronicitat: 

Serveis adreçats a donar resposta a les necessitats socio-sanitàries de les 
persones en situació de cronicitat. 

 

A l’apartat 7 del present document es recullen els principals resultats en la 
posada en marxa d’aquests serveis. 

 

Per donar impuls a aquests serveis, dinamitzant el sector econòmic dels serveis a les 
persones i generant, amb la seva posada en marxa, nova ocupació al territori, s’està 
portant a terme aquesta acció amb dos focus complementaris: 

- La posada en marxa de serveis d’integració laboral per a persones amb 
discapacitat. 

- L’impuls a la creació d’estructures organitzatives pròpies a la comarca que 
vetllin per al desenvolupament dels serveis de proximitat del Pallars Jussà. 

El present document recull el resum d’activitats realitzades durant l’any 2016 en el 
marc de l’acció definida. 
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3. OBJECTIU GENERAL  

L'objectiu general d’aquest procés de treball és afavorir la dinamització 
socioeconòmica i la generació d'ocupació al sector dels serveis a les persones del 
Pallars Jussà, com a oportunitat per a les persones i el territori, posant en marxa 
serveis d’integració laboral per a persones amb discapacitat i impulsant la creació 
d’estructures organitzatives pròpies a la comarca que vetllin per al desenvolupament 
dels serveis. 

Es pretén, així, generar resultats i impacte en els àmbits següents: 

a) En la creació d’oportunitats de treball per a les persones amb especials 
dificultats de la comarca. 

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

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

 

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 
Es objectius específics d’aquesta acció són: 

- Impulsar la creació d’estructures organitzatives pròpies de la comarca que 
vetllin per al desenvolupament dels serveis de proximitat d’acord amb 
l’estratègia definida. 

- Establir marcs de relació i aliança amb organitzacions – públiques i privades – 
per al desenvolupament dels serveis definits. 

- Dissenyar i planificar la posada en marxa de serveis d’integració laboral per a 
persones amb discapacitat, vinculant aquests serveis als sectors d’activitat 
estratègics de la comarca (turisme, agricultura ecològica, serveis de proximitat, 
etc.). 

 

5. ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2016 

Durant l’any 2016 s’han portat a terme les següents activitats: 

A. IMPULS A LA CREACIÓ D’ESTRUCTURES ORGANITZATIVES PRÒPIES DE 
LA COMARCA QUE VETLLIN PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS 
DE PROXIMITAT  

Per impulsar la creació d’estructures organitzatives pròpies de la comarca que 
vetllin per al desenvolupament dels serveis de proximitat d’acord amb l’estratègia 
definida s’estan portant a terme les activitats següents: 
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1. IMPULS A LA CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ PER A LA GESTIÓ DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT 

La posada en marxa d’un sistema integral de serveis de proximitat és un 
projecte de comarca que, des de l’impuls inicial des del Consell Comarcal, 
ha d’anar agafant identitat i realitat pròpia. 

Per això, es considera necessari crear una associació per a la gestió dels 
serveis de proximitat del Pallars Jussà, que generi oportunitats de treball, 
així mateix, amb la seva creació i amb els serveis que gestioni. 

La creació de l’associació substitueix la inicialment prevista creació d’una 
fundació. L’anàlisi realitzat ha permet concloure que la creació d’aquesta 
associació és més adient i àgil en el moment de desenvolupament actual del 
projecte. Aquesta associació serà l’embrió d’una futura fundació. 

o Veure Annex 1: Projecte per a la creació de l’Associació Jussà 
Autonomia, Salut i Benestar (JASB) 

o Veure Annex 2: Esborrany dels estatuts de l’Associació Jussà 
Autonomia, Salut i Benestar (JASB) 

2. CREACIÓ D’UN EQUIP PROFESSIONAL D’IMPULS EN EL SÍ DEL 
CONSELL COMARCAL 

En l’actualitat s’està treballant en la definició i creació d’un equip 
professional d’impuls en el sí del Consell Comarcal que assumeixi el 
lideratge del projecte i que s’encarregui de la coordinació de les activitats de 
l’associació en la seva etapa de posada en marxa. 

Amb la finalitat de donar suport a la iniciativa, des de l’Associació Alba (en el 
marc de la relació que es defineix a l’apartat següent) s’ha designat una 
professional de referència que treballa activament al territori per tal de 
coordinar i impulsar el projecte. 

 

B. DISSENY I POSADA EN MARXA DE SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL PER 
A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

S’han portant a terme les activitats següents: 

3. ESTABLIMENT DE MARCS DE RELACIÓ I ALIANÇA PER A LA 
CREACIÓ DE SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

Es continua treballant intensament en l’enfortiment de l’aliança amb 
l’Associació Alba, posada en marxa en anteriors exercicis: una organització 
amb àmplia experiència en la gestió de serveis per a persones amb 
discapacitat que s’ha convertit en el soci principal del Consell Comarcal en 
l’impuls a la creació de serveis. 
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A tal efecte, amb data de 22 de setembre de 20161 es va signar un conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació 
Alba, que té per objecte: 

- detectar possibles oportunitats i implantar-les al territori 

- donar suport tècnic per cobrir les necessitats socials de la comarca i als 
possibles serveis a registrar 

- aconseguir suport per a la constitució d’una entitat prestadora de 
serveis al territori 

- col·laboració tècnica 

o Veure Annex 3: Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Alba. 

Així mateix, s’han celebrat reunions amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Família per concretar el seu suport a la posada en marxa de nous 
serveis de proximitat a la comarca. 

Per últim, s’ha treballat per  l’establiment de marcs de relació i aliança amb 
altres organitzacions amb experiència en la gestió de serveis d’integració 
laboral per a persones amb discapacitat per identificar socis en la seva 
creació: Associació Reintegra i Fundació Privada Àuria. 

 

4. DISSENY ORGANITZATIU I FUNCIONAL DELS SERVEIS D’INTEGRACIÓ 
LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Des de l’anàlisi de les necessitats de les persones amb discapacitat i de les 
persones amb malaltia mental de la comarca, s’ha prioritzat la creació del 
Servei de Teràpia Ocupacional per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i del Servei de Club Social per a persones amb malaltia mental. 

Així, s’han portat a terme les actuacions següents: 

- Valoració de creació de serveis a la comarca 

o Veure Annex 4: valoració de necessitat de creació de serveis 
socials i finançament corresponent a la comarca del Pallars 
Jussà. 

o Veure Annex 5: Nota tècnica sobre les condicions per a la 
creació del Servei de Teràpia Ocupacional i del Club Social al 
Cap Vell de Tremp 

- Disseny organitzatiu i funcional dels serveis d’integració laboral 
per a persones amb discapacitat 

                                                 

1
 Veure noticia: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/1006462-

aposta-per-la-integracio-de-les-persones-al-jussa.html  

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/1006462-aposta-per-la-integracio-de-les-persones-al-jussa.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/1006462-aposta-per-la-integracio-de-les-persones-al-jussa.html
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Amb un plantejament innovador adequat als nous models de serveis 
d’atenció a les persones i a la realitat del territori, s’ha portat a terme un 
procés de definició del servei de teràpia ocupacional del Pallars Jussà. 

En l’actualitat s’estan portant a terme els processos necessaris per 
posar en marxa el servei, de manera coherent amb la planificació al pla 
funcional. 

o Veure Annex 6: Servei de teràpia ocupacional del Pallars Jussà. 
Etapa pilot per a la creació del servei. Pla funcional. 

Aquest pla incorpora la planificació operativa per a la posada en marxa 
del servei. 

- Projecte de creació d’una cooperativa d’iniciativa social 

El plantejament inicial de l’acció contemplava la realització del disseny 
organitzatiu i model de negoci del Centre Especial de Treball. 

Tanmateix, durant la seva concreció es va decidir optar per impulsar la 
creació d’una cooperativa d’iniciativa social que generi oportunitats de 
treball per als diversos col·lectius de persones amb especials dificultats 
de la comarca (persones amb discapacitat i/o problemàtica de salut 
mental o en risc d’exclusió) i no exclusivament per a les persones amb 
discapacitat. 

Per aquesta raó s’ha dissenyat el projecte de creació d’una cooperativa 
d’iniciativa social adreçada als diferents col·lectius esmentats. 

Aquest projecte s’ha presentat a la convocatòria de subvencions per a 
projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats 
laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes 
singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa 
Aracoop, en l'exercici 2016. 

o Veure Annex 7: Generació d’oportunitats de treball per a les 
persones amb especials dificultats del Pallars Jussà. Projecte de 
creació d’una cooperativa d’iniciativa social. 

Aquest projecte incorpora la planificació operativa per a la posada en 
marxa de la cooperativa. 

 

6. SEMINARIS DE TREBALL I REUNIONS CELEBRADES 

S’han celebrat 4 seminaris de l’equip de treball responsable de la coordinació de 
l’acció en les dates següents: 

- 5 de febrer de 2016 

- 14 de març de 2016  

- 14 d’abril de 2016 

- 7 de juny de 2016 
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- 27 de juliol de 2016 

- 22 de setembre de 2016 

- 18 d’octubre de 2016 

- 28 de novembre de 2016 

Així mateix, s’han mantingut contactes i reunions amb els responsables dels Serveis 
Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya, en les quals s’ha concretat el seu suport a la posada en marxa de noves 
activitats i serveis de proximitat a la comarca. 

 

7. PRINCIPALS RESULTATS EN LA POSADA EN MARXA DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT A LA COMARCA 

En el marc del projecte global de creació del Sistema de Serveis de Proximitat del 
Pallars Jussà, es continua avançant en les dimensions estratègiques definides al PLA 
ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ. 

A continuació es detallen els resultats principals en la posada en marxa de serveis de 
proximitat a la comarca. En aquest sentit, i en trobar-se en procés de constitució 
l’estructura pròpia de la comarca que gestionarà aquest servei, els serveis de 
proximitat i les contractacions associades es realitzen, provisionalment, per part de 
l’Associació Alba, sota el conveni de col·laboració d’aquesta organització amb el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Resultats: 

 CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

S’han començat les primeres activitats productives: 

o L’Associació Alba ha estat contractada per realitzar serveis de 
bugaderia per al Hospital Comarcal del Pallars. 
 

o S’ha tancat l’acord per a la realització d’un contracte de centre 
especial de treball per a la realització de la neteja del cotxe oficial de 
la delegada del govern al Pirineu. El contracte s’iniciarà al 2017. 

 

 SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

S’han realitzat totes les gestions prèvies per a la posada en marxa del servei: 

o Es disposa de l’espai per a la seva ubicació: l’Ajuntament de Tremp 
cedeix l’ús d’un edifici per a la ubicació del centre ocupacional i del club 
social. 

o S’ha demanat una subvenció en el marc del programa europeu Leader 
per a la rehabilitació de l’edifici. 
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o S’han realitzat totes les gestions necessàries per al reconeixement 
del servei per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

o S’ha realitzat l’estudi de la potencial demanda del servei: 

 Total possibles demandants servei:   28 persones 

 Nº persones segons població 

Tremp:    10 
Pobla:   9 
Altres municipis:  9 

 Persones que estan amb etapa educativa: 13 persones (3 
persones actualment tenen 14 anys) 

 Persones majors de 22 anys: 15 persones 

 Necessitats socials:   17 persones (60% son persones 
amb necessitats socials) 

 

 CLUB SOCIAL PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL:  

Com a etapa inicial del Club social, (prèviament a la disposició d’un local, per al 
qual s’estan portant a terme les gestions necessàries) s’han començat a portar 
a terme activitats de lleure, amb participació de 10 persones amb trastorn 
mental: 

2016 Previsió 2017 Previsió 2018 

JULIOL-DESEMBRE 

9.500€  

 

10 persones  

Anual  

15.000€ 

 

15-20 persones  

Anual 

20.000€ 

 

30 persones 

 

Les activitats que es duen a terme i que s’han iniciat durant 2016 són les 
següents:  

o Participació activa a les sessions de la Taula de Salut Mental 
Pallars Jussà (2 sessions). 

 
o Participació al Dia Mundial de la Salut Mental a Lleida (8 

d’octubre). 

 
o Fem un cafè? Espai d‟assemblea setmanal dels usuaris del 

servei, on es posen en comú la programació activitats, temes a 
parlar, possibles temes de xerrades... (autogestors). 

 
o Xerrades de sensibilització i associacionisme: 

 4 de novembre Francesc Torralba “Valors per una vida 
plena”. 

 22 de novembre jornada Voluntariat europeu “Vols 
moure‟t per Europa?”  
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o Inici de l'activitat: Rutes saludables (dues caminades 
setmanals). 

 
o Participació a la Coordinadora de Salut Mental Catalunya 

Terres de Lleida per fer xarxa amb la resta entitats. 
 

o Participació a la Fira del Codony de Tremp. 

 

 PROGRAMA DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA LLAR: 

S’han creat 2 llocs de treball, amb un volum creixent en el nombre de 
persones usuàries: 
 

2014 2015  2016 Previsió 2017 Previsió 2018 

5 
places 

 

5 places   

1 baixa  

4 places 

2 sol·licituds (pendent 
resolució) 

Total  6 

6 places  

3-4 places /any 

 

Total  9/10 

Ampliar 

3/ 4 places any 

 

Total 12-14 

 

Per tal de donar resposta a totes les necessitats habitatge s’està estudiant 
quins altres recursos resulten necessaris: 

o Places de llar residència  
o Pisos amb suport 

i es preveu promoure : 

o Tallers de vida autònoma 
o Programa Respir - acollida puntual en una llar residència 

 
 

 CENTRE POLIVALENT D’AUTONOMIA PERSONAL I INTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL  

S’ha assolit el suport de l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de 
Barreres del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya per la creació i posada en marxa del Servei de Centre per a 
l’Autonomia Personal i del Banc d’ajudes tècniques del Pallars Jussà. S’ha 
celebrat una reunió amb les responsables d’aquesta àrea (el dia 26 de maig de 
2016) i s’han definit les línies de col·laboració per als propers anys. 

Així, l’activitat del banc d’ajudes tècniques començarà l’any 2017. Es crearan, 
inicialment, 2 llocs de treball: una persona amb discapacitat per al 
manteniment del banc i un professional amb perfil de fisioterapeuta o terapeuta 
ocupacional. 

 

 

 



 

 15 

 CREACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA TAULA DE SALUT MENTAL 
DEL PALLARS JUSSÀ 

S’ha portat a terme el disseny i constitució (el dia 7 de maig, amb reunions 
posteriors els dies 18 d’octubre i 28 de novembre) de la Taula de Salut Mental 
del Pallars Jussà. 

 

 VOLUNTARIAT EUROPEU 

S’ha posat en marxa el Servei de Voluntariat Europeu del Pallars Jussà 
(http://aalba.cat/ca/b/blog/actualitat/p/el-voluntariat-europeu-arriba-al-pallars-
jussa-86-1).  

Durant el primer mes d’activitat, s’ha assessorat 3 joves per marxar fora i es 
preveu realitzar, a 2 de febrer de 2017, la sol·licitud de 2 voluntaris europeus. 

Es tramitarà, així, l’arribada de diversos voluntaris a la comarca del Pallars 
Jussà a través del Servei de Voluntariat Europeu del programa Erasmus+ de la 
Unió Europea. Aquests està previst que s’integrin en diversos projectes socials 
promoguts pel Consell Comarcal del Pallars Jusà que ja s’estan desenvolupant 
a la comarca a través de la mateixa AlbaJussà i de l’associació de voluntaris 
APROP-AT, tots ells relacionats amb persones amb especials dificultats2. 

 

 PROJECTE ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL 

S’han fet totes les gestions necessàries per implantar el projecte “Activa’t per la 
salut mental” al Pallars Jussà. Aquest projecte pretén aconseguir que persones 
amb problemes de salut mental, o risc de patir-ne, i els seus familiars, puguin 
esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i 
millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte impulsat per la Federació 
Salut Mental Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions.  
 
L’any 2017 es posarà en marxa el projecte a la comarca, amb la dotació d’una 
oficina i dels recursos necessaris per al seu funcionament. 

                                                 
2
 Veure noticia: http://www.comarquesdeponent.com/pallars-jussa/tremp/item/13372-el-pallars-

juss%C3%A0-acollir%C3%A0-joves-voluntaris-europeus-per-a-tasques-socials  

http://aalba.cat/ca/b/blog/actualitat/p/el-voluntariat-europeu-arriba-al-pallars-jussa-86-1
http://aalba.cat/ca/b/blog/actualitat/p/el-voluntariat-europeu-arriba-al-pallars-jussa-86-1
http://www.salutmental.org/
http://www.salutmental.org/
http://www.comarquesdeponent.com/pallars-jussa/tremp/item/13372-el-pallars-juss%C3%A0-acollir%C3%A0-joves-voluntaris-europeus-per-a-tasques-socials
http://www.comarquesdeponent.com/pallars-jussa/tremp/item/13372-el-pallars-juss%C3%A0-acollir%C3%A0-joves-voluntaris-europeus-per-a-tasques-socials
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I. PRESENTACIÓ 

Durant els últims anys, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha posat en marxa una 
estratègia per a l’estructuració del sistema de serveis de proximitat – com a 
oportunitat per a les persones i el territori – amb el suport del Projecte ''Treball a 
les 7 comarques''.  

Aquest suport ha permès posar en marxa iniciatives, recursos i serveis en un sector 
amb un alt potencial de generació d’oportunitats de treball i que a la comarca no havia 
tingut prèviament un desenvolupament maximitzador d’aquestes oportunitats. Així, 
s’han portat a terme les actuacions següents: 

 

ACCIÓ 2013: CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT 

Productes resultants: 

• Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat i Pla 
d’acció 2013-2015 

• Catàleg de suports i serveis de proximitat i guia de proveïdors. 

• Pla d’empresa de la Central Múltiple de Serveis 

• Bases funcionals del Servei de Centre per a l’Autonomia Personal 

 

ACCIÓ 2014: ACTIVACIÓ DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 

Productes resultants: 

• Pla operatiu de la posada en marxa de la Central múltiple de serveis 

• Compromís d'adscripció a la Central múltiple de serveis 

• Mapa de grups d'interès de la Central i estratègia de relació 

• Metodologia per al mesurament del retorn econòmic i social de la Central 
múltiple de serveis 

• Disseny organitzatiu, model de negoci i pla d’usos del Centre polivalent per a 
l’autonomia personal i la integració sociolaboral 

 

ACCIÓ 2015: DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ, COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL 
TERRITORI. Posada en marxa del Servei de centre per a l’autonomia personal i 
coordinació del mateix amb la Central Múltiple de Serveis de Proximitat 

Productes resultants: 

• Pla operatiu de la posada en marxa del Servei de centre per a l’autonomia 
personal 

• Composició de l'equip de treball del Servei de centre per a l’autonomia personal 

• Perfils professionals (funcions i competències clau) de l'equip de treball del 
Servei de centre per a l’autonomia personal 
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• Informe d’adequació dels professionals que es seleccionin al perfils 
professionals definits 

• Informe dels marcs de relació i aliança establerts amb altres serveis i centres 
de promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal del país 

• Sistema de coordinació entre el Servei de centre per a l’autonomia personal i la 
Central múltiple de serveis posada en marxa en 2014, en el marc de la Xarxa 
de serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Política de comunicació dels serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Pla de comunicació 2015 – 2018 dels serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Sistema d’avaluació anual i seguiment de resultats de comunicació 

 

La realització d’aquestes accions ha permès establir les bases d’un sistema de 
serveis que doni resposta a les persones amb necessitats de suport, des de la 
creació d’ocupació al territori. 

En l’actualitat, ja s’ha començat a construir aquest sistema, amb la posada en marxa 
d’alguns dels serveis definits i amb la previsió, a curt termini, de posada en marxa 
d’altres, com es detalla més endavant. 

Però per donar impuls a aquests serveis, dinamitzant el sector econòmic dels serveis a 
les persones i generant, amb la seva posada en marxa, nova ocupació al territori, es 
planteja la necessitat de donar impuls a la creació d’estructures organitzatives 
pròpies a la comarca que vetllin per al desenvolupament dels serveis de 
proximitat del Pallars Jussà. 

És per això que es recull al present document un primer projecte de la futura 
Associació Jussà Autonomia, Salut i Benestar. 

 

II. FINALITAT DE L’ASSOCIACIÓ JUSSÀ AUTONOMIA, SALUT I 
BENESTAR (JASB) 

La finalitat de la Associació Jussà Autonomia, Salut i Benestar és 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. 

 
Es vol promoure, així, 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. 

 
Tot això, des dels valors de la personalització, l’equitat, la sostenibilitat, la cooperació i 
la innovació. 
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L’associació neix al Pallars Jussà, com a eina clau per al desenvolupament de 
l’estratègia definida des del Consell Comarcal per a la creació d’un Sistema de serveis 
per a l’autonomia personal i la integració de les persones amb necessitats de suport. 
 
L’associació podrà impulsar, en el desenvolupament d’aquesta estratègia: 

• altres eines organitzatives (com una fundació per a la gestió de serveis) i 
serveis d’àmbit comarcal o supracomarcal 

• actuacions de promoció i prevenció del benestar i l’autonomia 

• altres que es consideri en el desenvolupament futur de l’estratègia definida. 
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III. SISTEMA DE SERVEIS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I 
LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB NECESSITATS DE 
SUPORT 

 
L’Associació Jussà Autonomia, Salut i Benestar serà l’estructura responsable de 
dinamitzar el sector de serveis a les persones, promovent, des de la cooperació públic 
– privada, la creació d’un sistema de serveis que doni resposta a les persones 
amb necessitats de suport, des de la creació d’ocupació al territori: 



 

 7 



 

 8 

En l’actualitat, ja s’ha començat a construir aquest sistema, amb la posada en marxa 
d’alguns dels serveis definits i amb la previsió, a curt termini, de posada en marxa 
d’altres: 

SERVEIS EN FUNCIONAMENT EN L’ACTUALITAT: 

 Central Múltiple de Serveis: 

Eina de coordinació i gestió de les relacions amb els proveïdors de serveis de 
proximitat. 

Element impulsor de la innovació, el coneixement i la tecnologia al servei de les 
persones amb necessitats de suport que viuen al Pallars Jussà. 

Finalitat: 

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

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

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

Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i JUSSACTIU, Societat de 
Foment del Pallars Jussà, S.A. 

 Programa de suport a l’autonomia a la llar: 

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

Nº actual de persones usuàries: 5 

Nº de llocs de treball creats: 2 

Sol·licituds tramitades al 2015: 4 

Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Associació Alba (Tàrrega) 

 

SERVEIS EN FASE DE DISSENY PER A LA SEVA POSADA EN MARXA: 

 Centre Polivalent d’Autonomia Personal i Integració Sociolaboral  

Amb la creació del Centre hi haurà més persones al nostre territori que tindran 
l’oportunitat d’escollir romandre a casa seva, al seu poble, amb unes millors 
condicions de salut i qualitat de vida. 

A més, es generaran oportunitats de treball i ocupació per a les persones amb 
especials dificultats. 

Des d’una visió integral de la persona, el Centre serà: 

• Un centre pioner a la comarca i als Pirineus. 

• Un servei innovador, de proximitat i amb un alt retorn econòmic i social, 
així com amb vocació de transferència. 

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

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

Serveis que integrarà: 

• Servei de Centre per a  l’Autonomia Personal 

• Servei d’intermediació laboral 

• Formació, assessorament, suport a professionals 

• Coordinació sociosanitària 

 

SERVEIS QUE ES PREVEU POSAR EN MARXA EN EL CURT TERMINI 

 Club social per a persones amb malaltia mental:  

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

 Serveis d’integració laboral per a persones amb discapacitat: 

 Centre Especial de Treball, amb una activitat productiva coherent amb la 
realitat socioeconòmica del territori: turisme, agricultura ecològica, serveis 
de proximitat, etc. 

 Servei de teràpia ocupacional, com a alternativa laboral per a persones 
amb un grau de discapacitat superior al 65%. 

 Serveis de suport per a persones en situació de cronicitat: 

Serveis adreçats a donar resposta a les necessitats socio-sanitàries de les 
persones en situació de cronicitat. 

 

L’Associació tindrà, així, una posició promotora i d’impuls a la creació del conjunt de 
serveis previstos per donar resposta als habitants del Pallars Jussà que tenen 
necessitats de suport per a la seva autonomia personal. 
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IV. EQUIP D’IMPULS I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE L’ASSOCIACIÓ 

La posada en marxa d’un sistema integral de serveis de proximitat és un projecte de 
comarca que, des de l’impuls inicial des del Consell Comarcal, ha d’anar agafant 
identitat i realitat pròpia. 

Per això, es considera necessari crear una associació per a la gestió dels serveis de 
proximitat del Pallars Jussà, que generi oportunitats de treball, així mateix, amb la seva 
creació i amb els serveis que gestioni. 

La posada en marxa d’aquesta associació, que liderarà i impulsarà el 
desenvolupament dels serveis de proximitat del territori pretén generar resultats i 
impacte en els àmbits següents: 

a) En les persones amb necessitats de suport i el seu entorn familiar, millorant la 
seva autonomia personal i qualitat de vida. 

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

c) En la generació d’ocupació a la comarca per a persones amb especials 
dificultats. 

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

JUNTA DIRECTIVA 

Per la seva dimensió de projecte estratègic de comarca, es considera necessari 
que la junta directiva gestora d’aquesta associació incorpori representació de les 
organitzacions següents en la seva etapa constitutiva: 

 Una persona designada per el Consell Comarcal. 

 Una persona designada per l’Associació de voluntaris APROP 

 Una persona designada per el Consell Consultiu de la Gent Gran 

 Fins a dues persones designades per familiars o persones amb discapacitat 

 Fins a dues persones designades per familiars o persones amb malaltia mental 

 Fins a dues persones designades per familiars o persones amb malalties 
cròniques 

 Un representant de l’equip professional del Consell Comarcal 

 Gerent de l’associació 

La junta directiva de l’associació podrà incorporar, en el seu desenvolupament futur, 
més representants de persones usuàries i famílies. 

 

 



 

 11 

 

CONSELL ASSESSOR 

L’associació disposarà d’un Consell Assessor per l’impuls de l’estratègia definida en el 
qual es convidarà a participar a les entitats següents: 

 Entitats expertes de reconegut prestigi en la gestió de serveis de proximitat 
(Associació Alba, Fundació Privada Àuria, Federació Salut Mental Catalunya, 
altres que es consideri). 

 Generalitat de Catalunya. 

 Ajuntaments de la comarca. 

 Professionals experts. 

 

EQUIP PROFESSIONAL 

En la etapa inicial, dirigida a articular els marcs de relació i aliança necessaris per 
posar en marxa l’associació, es proposa la creació d’un equip professional d’impuls 
en el sí del Consell Comarcal que assumeixi el lideratge del projecte i que 
s’encarregui de la coordinació del seu desenvolupament.  

El perfil d’aquests professionals ha de sumar els coneixements tècnics necessaris, així 
com experiència i relacions a la comarca. Així, es proposa la següent composició de 
l’equip: 

 Responsable, amb perfil de gerència: dedicació d’un terç de jornada 

 2 professionals de suport tècnic, amb experiència en els camps de serveis 
socials i de promoció econòmica: dedicació d’un terç de jornada cada 
professional. 
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V. FULL DE RUTA 2016 – 2017 PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT  

OBJECTIUS ACCIONS 2016 2017 

1er tr 2n tr 3er tr 4t tr 1er tr 2n tr 3er tr 4t tr 

1. Assolir suport polític I tècnic de la 
Generalitat de Catalunya. 

1.1. Demanar reunió amb els Serveis 
Territorials de Benestar Social i Família a 
Lleida per concretar el seu suport. 

        

1.2. Presentar el projecte global al més alt 
nivell de la Generalitat de Catalunya quan 
estigui conformat el nou govern. 

        

2. Constituir una associació pròpia del 
territori per a la gestió de serveis de 
proximitat. 

 

2.1. Portar a terme la contractació des del 
Consell Comarcal d’una persona que lideri el 
projecte des del territori. 

        

2.2. Posar en marxa els serveis que es 
consideri necessari sota titularitat, de manera 
transitòria, de l’associació Alba. 

        

2.3. Realitzar els contactes necessaris amb 
institucions, empreses i organitzacions que 
pugui formar part de l’associació. 

        

2.4. Dissenyar les bases, el projecte previ i la 
documentació legal necessària per crear 
l’associació. 

        

2.5. Posar en marxa l’associació i traspassar-li 
els serveis posats en marxa prèviament. 
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OBJECTIUS ACCIONS 2016 2017 

1er tr 2n tr 3er tr 4t tr 1er tr 2n tr 3er tr 4t tr 

3. Seguir treballant en el 
desenvolupament del sistema de serveis 
de proximitat del Pallars Jussà. 

3.1. Establir contactes per a la definició del 
marc d’aliances i relacions en el marc del 
projecte global: ALLEM, Intress, etc. 

        

3.2. Treballar de manera prioritària en la 
creació dels serveis següents: 

 Servei de teràpia ocupacional per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

 Servei ocupacional d’inserció per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

 Club social per a persones amb 
malaltia mental. 

        

3.3. Analitzar la idoneïtat de la ubicació de 
nous serveis en l’espai CITA, en altres espais 
disponibles o en serveis ja en funcionament. 

        

3.4. Analitzar l’estructuració necessària del 
servei de transport per accedir a aquests 
serveis. 

        

3.5. Analitzar la possibilitat d’integrar el servei 
prelaboral en el marc del projecte, en 
coordinació amb l’associació Reintegra i 
cercant la col·laboració de l’Obra Social “la 
Caixa” (amb focus en el sopar empresarial 
previst per al mes de febrer). 
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OBJECTIUS ACCIONS 2016 2017 

1er tr 2n tr 3er tr 4t tr 1er tr 2n tr 3er tr 4t tr 

 3.6. Analitzar la possibilitat d’establir 
col·laboracions amb l’Associació Alba en 
activitats complementàries (Qualia, SAD, etc.) 

        

3.7. Cercar suport del programa europeu 
Leader per al projecte d’adequació de l’espai 
CITA i/o per a l’adequació d’altres espais. 

        

3.8. Realitzar, des del Consell Comarcal en 
col·laboració amb el servei de Salut Mental 
d’Adults de l’Hospital Comarcal del Pallars, un 
informe sobre el nombre de persones amb 
malaltia mental de la comarca, analitzant les 
seves necessitats de suport per dissenyar els 
serveis més adients a les seves realitats. 

        

3.9. Posar en marxa nous serveis que 
s’identifiquin com a necessaris. 

        

4. Promoure la creació d’una Taula de 
Salut Mental a la comarca  

4.1. Establir contacte amb la Federació Salut 
Mental Catalunya per cercar el seu suport en 
la iniciativa. 

        

4.2. Posar en marxa la Taula de Salut Mental 
del Pallars Jussà, amb el suport de la 
Federació Salut Mental Catalunya i convidant 
a participar a: GSS, Consell Comarcal, 
Professionals de salut mental i treballadors 
socials del CAP, CESMIG, Associació Alba 
(PSALL), Intress, Associació Reintegra. 

        

4.3. Desenvolupar la dinàmica de participació 
pròpia de les taules de salut mental. 

        

 



ESTATUTS 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 

Article 1 

Amb la denominació Associació Jussà Autonomia i Salut es constitueix aquesta entitat, que regula les 
seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
dret d’associació, i els seus estatuts. 

Article 2 

Els fins de l’associació són: 

 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. 

 Promoure 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 territori. 

Tot això, des dels valors de la personalització, l’equitat, la sostenibilitat, la cooperació i la innovació. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

 Promoció de la creació de serveis de proximitat al territori. 

 Gestió de serveis de proximitat. 

 Desenvolupament de l’estratègia definida des del Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la 
creació d’un Sistema de serveis per a l’autonomia personal i la integració de les persones 
amb necessitats de suport. L’associació podrà impulsar, en el desenvolupament d’aquesta 
estratègia: 

o altres eines organitzatives (com una fundació per a la gestió de serveis) i serveis 
d’àmbit comarcal o supracomarcal 

o actuacions de promoció i prevenció del benestar i l’autonomia 

o altres que es consideri en el desenvolupament futur de l’estratègia definida. 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Article 3 

1. El domicili de l’associació s’estableix a      , i radica al carrer       , núm.      .  

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 



Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions 

Article 4 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i 
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats i es corresponguin amb els perfils següents: 

 Persones amb necessitats de suport per a la seva autonomia personal: persones amb 
discapacitat, persones amb malaltia mental i persones amb malalties cròniques. 

 Familiars de persones amb necessitats de suport per a la seva autonomia personal. 

 Administracions públiques locals de les comarques del Pallars Jussà i altres comarques 
colindants. 

 Organitzacions expertes en la gestió de serveis de proximitat. 

 Altres organitzacions del territori vinculades a l’atenció a les persones amb necessitats de 
suport per a la seva autonomia personal. 

 Professionals de serveis de proximitat. 

Pel que fa a les persones físiques, cal que tinguin capacitat d’obrar. 

Pel que fa a les persones jurídiques: 

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent. 

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la 
possibilitat de formar part d’una associació. 

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual 
prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea 
general més immediata. 

Article 5 

Són drets dels membres de l’associació: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les 
normes legals i estatutàries. 



5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més 
plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 
mandataris de l'associació. 

7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició. 

10. Formar part dels grups de treball. 

11. Tenir un exemplar dels estatuts. 

12. Consultar els llibres de l'associació. 

Article 6 

Són deures dels membres de l'associació: 

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les. 

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions 
econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. 

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació. 

Article 7 

Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la 
seva decisió. 

2. No satisfer les quotes fixades. 

3. No complir les obligacions estatutàries. 



Capítol III. L'Assemblea General 

Article 8 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret 
propi i irrenunciable. 

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per 
majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els 
qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

Article 9 

L'Assemblea General té les facultats següents: 

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.  

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

c) Modificar els estatuts. 

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les 
seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.  

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions. 

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó 
diferent de la separació definitiva. 

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per 
faltes molt greus. 

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de 
l’associació. 

Article 10 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos 
següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. 



2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho 
consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea 
ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Article 11 

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, 
com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i 
mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir 
l'associació. 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de 
substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a 
secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

4. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de 
figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que 
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar 
a disposició dels socis al local social. 

Article 12 

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades 
presents o representades.  

2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més 
assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç 
del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. 
L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que 
s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova 
assemblea general. 

Article 13 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució 
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o 
alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots 
afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es 
presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o 
representats (més vots a favor que en contra). 



4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels 
seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa. 

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 14 

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el 
president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i fins a 7 vocals, càrrecs que han de ser exercits 
per persones diferents. 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa 
per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver 
acceptat el càrrec. 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions 
mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha 
d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs. 

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. 

Article 15 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període
 
de cinc anys, sense 

perjudici que puguin ser reelegits. 

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot 
esdevenir-se per: 

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les 
jurídiques 

b) incapacitat o inhabilitació 

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern 

d) separació acordada per l’Assemblea General 

e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts. 

3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de 
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar 
provisionalment el càrrec vacant. 

Article 16 

1. La Junta Directiva té les facultats següents: 



a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així 
mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i 
directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i 
per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de 
l'associació han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i 
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. 

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i 
autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a 
proposta dels mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per 
aconseguir: 

-subvencions o altres ajuts 

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un 
centre de recuperació ciutadana 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar 
dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la 
primera reunió de l’Assemblea General. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de 
govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. 

Article 17 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, 
s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap 
cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 



2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si 
ho sol·licita un terç dels membres que la componen. 

Article 18 

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum 
de la meitat més un dels seus membres. 

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, 
encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o 
bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 19 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups 
de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. 

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que 
els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar 
l’Assemblea General. 

Article 20 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el secretari i 
el president. 

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè 
s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència 

Article 21 

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta 
Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 



e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta 
Directiva. 

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal 
de més edat de la Junta, per aquest ordre. 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 

Article 22 

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració 
del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de 
quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals 
han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en 
establiments de crèdit o estalvi. 

Article 23 

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les 
reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui 
lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 24 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de 
l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats 
que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes 
ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions. 

Capítol VIII. El Consell Assessor 

Article 25 

L’associació disposarà d’un Consell Assessor per l’impuls de l’estratègia de promoció de serveis de 
proximitat al territori, en el qual es convidarà a participar a les entitats següents: 

 Entitats expertes de reconegut prestigi en la gestió de serveis de proximitat. 

 Generalitat de Catalunya. 

 Ajuntaments de la comarca. 

 Professionals experts. 



Article 26 

El Consell Assessor, convocat prèviament pel president o per la persona en la qual delegui, s'ha de 
reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot 
ser inferior a una vegada cada any. 

Capítol IX. El règim econòmic 

Article 27 

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres 

b) les subvencions oficials o particulars 

c) les donacions, les herències o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se 

Article 28 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o 
derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta 
Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar 
per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes 
extraordinàries. 

Article 29 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Article 30 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de 
figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer 
o bé la del president. 

Capítol X. El règim disciplinari 

Article 31 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.  



Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents 
poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el 
reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. 
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i 
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La 
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta 
Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones 
interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que 
tingui lloc. 

Capítol X. La dissolució 

Article 32 

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari 
expressament per a aquest fi. 

Article 33 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel 
que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de 
qualsevol operació pendent. 

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat 
queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  
sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva 
activitat a favor d'obres benèfiques. 

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors 
d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix 
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte. 
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Signatures de tots els socis fundadors  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

7. La localitat i la data que es consignin aquí han de coincidir amb la localitat i la data que figurin a l’acta fundacional. 
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VALORACIÓ DE NECESSITAT DE CREACIÓD E SERVEIS SOCIALS I 

FINANÇAMENT CORRESPONENT A LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 

S’han fet les corresponents consultes al Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies ( Benestar i Família) per poder valorar quines són les necessitats de serveis 

socials de la comarca i quines possibilitats de finançament tenim. 

NECESSITATS DE SERVEIS: 

 CLUB SOCIAL PER PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL: 

o Necessitat Actual: 15 places 

o Necessitat Futura: 30 places 

o Mòdul mínim: de 15 a 30 places ( mínim de 15 places per obtenir 

finançament) 

o Requeriments d’espais: obligatori per a 30 places (pendent de negociar 

amb Departament). 

o Finançament: Tràmit del servei via subvenció-conveni. Sembla que va 

sortir l’any passat i que es contemplaria amb periodicitat bianual, per 

tant, no està previst que surti convocatòria de subvenció aquest any 

2016. Es podria tramitar de cara a 2017 a efectes retroactiu al gener. 

 

 SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL: 

o Necessitat Actual: 10 places 

o Necessitat Futura: 20 places 

o Requeriment d’espais: Mòdul mínim no requerit, si es compleixen 

espais i serveis per persona requerits, no hi hauria problema. 

o Finançament:  

 Pendent d’aprovació de places. Trobada entre el Departament i 

el Consell Comarcal. 

  Tramitació a través de subvenció: en aquest cas si que sortirà 

aquest any 2016, però les places han d’estar acceptades per 

l’àrea d’atenció a la persona del Departament. 

ACCIONS A REALITZAR: 

 Espais: 

o Arquitecte tècnic presenta possible proposta per a registrar els serveis 

correponents. 

o A partir d’aquí, trobada amb Xavier Menal i Inspecció del Departament 

per a poder registrar els espais. 

 Finançament de places: 

o Serveis de STO i SOI. 

o REUNIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT I EL CONSELL COMARCAL. 

per valorar i consensuar les places que es podrien finançar segons les 

necessitats de la comarca i la disponibilitat del Departament. 

  

http://www.aalba.cat/
mailto:info@aalba.cat
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Condicions per a la creació del Servei de Teràpia Ocupacional i del Club 
Social al Cap Vell de Tremp 

Nota tècnica 

Febrer de 2016  

 

El Full de ruta 2016 – 2017 per al desenvolupament del sistema de serveis de 
proximitat del Pallars Jussà defineix, entre les seves accions prioritàries la 
següent: 

 Treballar de manera prioritària en la creació dels serveis següents: 

• Servei de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

• Club social per a persones amb malaltia mental. 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

La Cartera de Serveis Socials de Catalunya defineix aquest servei de la 
següent manera: 

 

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

Garantia de la 
prestació 

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. 

Descripció 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. 

Objecte 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. 

Funcions Ajustament personal. Ocupació terapèutica. Les altres funcions 
establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

Tipologia de la 
prestació 

Prestació de servei: servei especialitzat. 

Situació de la 
població 
destinatària 

Dependència i/o risc social. 
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Edat de la 
població 
destinatària 

De 18 a 65 anys. 

Forma de 
prestació 

En establiment diürn. 

 

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 de 
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. 

Estàndards de 
qualitat 

Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials 
per a aquesta prestació. 

Criteris 
d'accés - 
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. 

 

  

http://www10.gencat.cat/css/DECRET%20279_1987%20de%2027%20d'agost.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/23/pdfs/A02247-02286.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5017/07325107.htm
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Respecte als requisits funcionals que ha de complir l’equipament, l’ORDRE 
de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, 
pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució1 
defineix els següents: 

 

Annex 1, grau d'acreditació 

Requisits funcionals i materials necessaris per poder obtenir el grau 
d'acreditació:  

 Disposar d'un col·lectiu de 16 usuaris, com a mínim, que reuneixin els 
requisits que estableix l'article  2  del Decret  279/1987, de 27 d'agost. 
Aquest mínim d'usuaris  podrà ser rebaixat en les comarques de 
població inferior a 35.000  habitants  amb l'informe previ de l'Institut 
Català    d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) i d'acord  amb  les    
previsions del Pla d'actuacions social vigent.        
(...) 

 Disposar d'una superfície útil en l'àrea de teràpia ocupacional de 4 a 6 
metres quadrats per persona atesa.        

 Complir  les  normes  sobre  l'accessibilitat  i la supressió de  barreres  
arquitectòniques  aplicables als edificis d'ús públic.        

 Realitzar  les activitats de teràpia ocupacional en horari partit entre el 
matí i  la  tarda,  que  abastarà  8  hores diàries d'atenció.       

  (...) 

 El centre ocupacional haurà d'estar territorialment ubicat d'acord  amb  
les  previsions  de  planificació que estableixi  el Departament de 
Benestar Social que hauran de basar-se en el Pla d'Actuació Social 
(PAS). 

                                      

 

  

                                                        
1

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=73399&action=fi

txa 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=73399&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=73399&action=fitxa
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DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL SERVEI DE CLUB SOCIAL 

 

Servei de club social (mòdul A) 

Garantia de la 
prestació 

Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles. 

Descripció Recurs per a fomentar, dins d'un marc de relacions, la participació i 
la inclusió social mitjançant el lleure. Es constitueix com una 
estructura de suport social per tal que les persones que hi 
participen disposin d'una xarxa social de referència i puguin 
superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats 
del seu entorn comunitari i, d'aquesta manera, poder gaudir del seu 
temps de lleure d'una forma satisfactòria. La capacitat del servei és 
de 15 a 30 usuaris/àries a la setmana. 

Objecte Fomentar, dins d'un marc de relacions, la participació i la inclusió 
social, mitjançant el lleure. 

Funcions Proporcionar una estructura i motivació per a la realització de les 
activitats de lleure. Promoure aspectes d'autonomia personal i 
facilitar oportunitats de participació en la comunitat, desenvolupant 
la seva activitat en els contextos naturals i immediats de la 
persona. Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic 
vigent. 

Tipologia de la 
prestació 

Prestació de servei: servei especialitzat. 

Situació de la 
població 
destinatària 

Dependència i/o risc social. 

Edat de la 
població 
destinatària 

De 18 a 65 anys. 

Forma de 
prestació 

En establiment diürn. 

Perfils 
professionals 

Coordinador/a (professional amb titulació universitària, 
preferentment en l'àmbit de les ciències socials i de la salut), 
monitor/a o professional auxiliar i tallerista. 

Ràtios de 
professionals 

Coordinador/a, 30 h/setmana; monitor/a, 30 h/setmana; tallerista, 3 
h/setmana. 
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Estàndards de 
qualitat 

Publicació del Departament d'Acció Social i Ciutadania: "Indicadors 
de qualitat: clubs socials d'atenció a persones amb malaltia mental. 
Juliol de 2009". 

Criteris d'accés - 
normativa 
reguladora 

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) 
l'acreditació de la situació de necessitat, per mitjà de la resolució 
emesa per l'òrgan competent, d'acord amb el barem establert per 
reglament; 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. 

 

Respecte als requisits funcionals que ha de complir el servei, l’ORDRE 
BSF/186/2015, de 5 de juny, del servei de club social per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental2 estableix els següents: 

Article 9, dimensions del servei: 

9.1 L’activitat del servei es concreta en dos mòduls: 

Mòdul A: 

Capacitat de servei: de 15 a 30 persones usuàries a la setmana. 

Nombre d’activitats: un mínim de 6 activitats al mes. 

Hores d’obertura: un mínim de 20 hores a la setmana. 

Mòdul B: 

Capacitat del servei: de 31 a 70 persones usuàries a la setmana. 

Nombre d’activitats: un mínim de 12 activitats al mes. 

Hores d’obertura: un mínim de 25 hores a la setmana. 

9.2 Per dimensionar el servei de club social s’ha de tenir en compte la 
densitat poblacional del territori d’actuació i el volum de persones que hi 
poden participar. 

9.3 Un 15%, com a mínim, de les hores d’obertura setmanal mínimes (20 o 
25 hores segons el mòdul) han de realitzar-se en cap de setmana i dies 
festius. 

Article 10, condicions materials: 

10.1 Aquests espais han de complir la normativa vigent d’accessibilitat i la 
pròpia requerida per als serveis i els establiments socials. 

                                                        
2  
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=696
614 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=696614
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=696614
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10.2 També es poden fer activitats en altres espais comunitaris ubicats fora 
del servei sempre que siguin necessàries per assolir els objectius marcats en 
el Pla d’intervenció individualitzat. 

  

 

UBICACIÓ DEL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I DEL CLUB 
SOCIAL AL CAP VELL DE TREMP 

Segons la informació aportada sobre el CAP Vell de Tremp, aquest espai pot 
ser adequat per ubicar el Servei de teràpia ocupacional i el Club Social, 
sempre que ens garanteixin les condicions següents: 

 Realitzar una planificació funcional dels serveis que permeti l’ús 
complementari de l’espai per part dels dos serveis, complint amb els 
requisits definits per la normativa corresponent. 

 Garantir les condicions d’accessibilitat necessàries, d’acord amb la 
normativa vigent, per l’ús de l’equipament per part de qualsevol 
persona. 

 Coordinar la creació dels serveis amb els Serveis Territorials del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per garantir que es 
dona resposta a les previsions de planificació territorial determinades. 

 

 

 



 

 

 

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31 

C/Soldevila, 18 ( Casa Sullà) 

25620 TREMP 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 

PRIMER SEMINARI DE TREBALL 
 
 

Lloc: Biblioteca de l’epicentre del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 05/02/2016 
Hora inici: 11h 
Hora acabament: 13:30h 
 
 
Assistents: 
Sr. Martí Cardona i Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Sr. Josep Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà 
Sra. Nekane Navarro i Rodríguez, Col·laboradora de Alter Civites S.L. 
Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 
Sra. Maite Trepat, directora de l’Associació ALBA 
Sra. Marta Poll, Directora de la Federació Salut Mental Catalunya 
Sra. Èlia Schelover, psiquiatra CSMA Pallars Jussà 
Sra. Mireia Martínez i García, Tècnica de Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Coordinadora 
d’Entitats de Salut Mental i Addicions. 
Sra. Yezirah Vázquez Morales, Associació ALBA 
Sra. Monica Carrilero tècnica de la Federació de Salut Mental Catalunya 
Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusen l’assistència: 
 
CSMIJ no ha pogut assistir per problemes d’agenda 
 
Ordre del dia: 
 
Presentació de la taula de treball de salut mental 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 

 Presentació: 
Inicia la sessió el Sr. Martí Cardona fent la presentació de la sessió i agraint l’assistència de les 
diferents professionals. 



 

 

 

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31 

C/Soldevila, 18 ( Casa Sullà) 

25620 TREMP 

 

 2 

 
Rosa Fumàs presenta el projecte “Dinamització del sector dels serveis de proximitat, com a 
oportunitat per a les persones i el territori” al Pallars Jussà. Arrel del treball realitzat i en línea amb 
els objectius proposats, es detecta les mancances que en el camp de la salut mental hi ha a la 
comarca. 
 
Al Pallars Jussà hi ha una sèrie de col·lectius, com els que presenten patologies mentals i 
discapacitats, als que els recursos del territori no donen resposta. Volem liderar un projecte que 
pugui capacitar a les persones i al territori per tal de donar sortida a les necessitats d’aquests 
col·lectius. 
 
Una eina per poder donar resposta a les necessitats detectades és la taula de salut mental, 
aquesta ens ha de ser útil per al desenvolupament de polítiques locals en salut mental al Pallars 
Jussà, ha de ser una taula transversal que pugui generar els recursos adequats per a les 
persones que presentin aquestes patologies. 
Maite Trepat constata la voluntat d’ajudar a impulsar el projecte des de l’associació ALBA i i 
posteriorment retirar-se quan el projecte pugui desenvolupar-se sense el seu suport. 
 
Víctor Bayarri remarca el fet que al Pallars,  tot i que hi ha moltes persones que tenen aquest 
perfil, no hi ha recursos que els donin resposta. La taula hauria de servir com a impulsora 
d’aquests recursos 
 
Cal establir un marc estratègic per tal de repensar quins són els recursos que més responen a les 
necessitats de la comarca i poder prioritzar les accions més adequades. 
 

 Situació actual: 
Comenta la Dra. Schelover que al Pallars Jussà  hi ha diagnosticats 264 pacients amb TMS  
(47,9% dels pacients atesos). En una població de 14000 habitants aprox. No estan inclosos en 
aquest percentatge els que tenen disminució ni els que tenen problemes d’addiccions. Les dades 
s’han extret tenint en compte els pacients adults i que han acudit al sector públic. Hi ha persones 
que mai han acudit al servei tot i que hi ha la sospita que presentin aquesta problemàtica (detectats 
però ni diagnosticats ni tractats) i també hi ha d’altres persones que no utilitzen els serveis públics 
per tractar aquests tipus de patologies. 
 
Pallars Sobirà 70 pacients amb TMS (població 6000 habitants). 
 
Falten les dades de CSMIJ. 
 
Es comenta que no hi ha taules de salut mental en les zones més muntanyoses del territori, això 
s’explica per què qui impulsa la creació de les taules és el teixit associatiu del territori. La creació 
de la taula al Pallars Jussà és una oportunitat per la posterior creació d’alguna associació. 
 

 Proposta de treball: 
Es parla de la possibilitat de constituir una taula tècnica per dinamitzar el sector, i posteriorment 
crear l’associació de familiars. El procés es pot realitzar de diverses formes. Es pot treballar de 
forma paral·lela. No cal que hi hagi una associació per crear una taula tècnica. La taula ha de ser 
l’espai per prioritzar el que es vol fer: suport social, participació veïnal,... També cal valorar la 
possibilitat de crear recursos intercomarcals, per tal d’aprofitar-los millor. 



 

 

 

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
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Possibilitat d’implicació de familiars i de pacients en la creació d’una associació, la doctora 
considera que hi ha persones que estarien disposades a participar-hi. 
 
Importància de l’assessorament i acompanyament de la Federació de Salut Mental per tal de poder 
impulsar el projecte: millorar el diagnòstic i la priorització dels recursos.  
 
Es comenten els professionals que haurien de participar en la taula per treballar la diagnosi i 
prioritzar les accions a realitzar: CSMA, CSMIJ,, Associació Alba, CCPJ, SSB, ABS, CDIAP, 
Departament d’Ensenyament (EAP, USEE), regió sanitària, entitats que treballen al territori en el 
camp de la inserció laboral: Reintegra,...Cal incorporar als diversos professionals el més aviat 
possible per què coneguin el treball que es fa i per què es pugui treballar en xarxa i per què visquin 
el projecte com a  seu. 
 
A fí que la taula aporti consens i legitimació ha de tenir incorporats els agents del territori així com 
la implicació de familiars i pacients. 
 
S’acorda començar per adults, posteriorment incidir en el camp de la infància i per acabar gent 
gran (no està tant treballat, cada territori ho fa de manera diferent). 
 
És important que els serveis siguin propers a la persona i per tant, han d’estar ubicats al territori. 
Potser seria important fer un estudi dels transports i passar-ho a l’administració per si poden 
donar solució a aquest tema. Valorar la creació d’un centre de dia per a malalts mentals a Tremp 
i transport per què les persones d’altres nuclis hi puguin accedir. Possibilitat de crear un club 
social itinerant que donaria resposta a les necessitats de les persones des de la peculiaritat 
geogràfica del territori. Treballar per l’implementació de serveis Prelaborals, i de centre especial 
de treball. Realitzar un estudi de la situació dels habitatge, sabent que és una de les gran 
mancances que hi ha en el camp de la salut mental. Potser respon millor a les necessitats de les 
persones l’accés a pisos socials i el PSALL que no accedir als pisos amb suport de les entitats. 
Pensant en altres fórmules que potser podrien respondre millor a les necessitats de les persones 
del Pallars Jussà. 
 
A partir del diagnòstic cal plantejar quins serveis podrien ser compartits amb el Pallars Sobirà. 
 
Calendari de dos anys per fer el diagnòstic de salut mental adults, infància i gent gran. Treball 
transversal en la creació del teixit associatiu: club social, formació del cuidadors,... normalment les 
associacions neixen dels espais de trobada i de coneixement entre les persones. 
 
Possibilitat de cooperació transfronterera (França). És una zona on tot el tema de la salut mental 
està molt treballat i hi ha molts projectes en aquest sentit. 
 
 

 Dos processos: tècnic i de dinamització del teixit social. 
Es podria començar fent activitats d’inclusió social no tant com a club social sinó com a activitats, 
això fomentaria el coneixement i la relació entre les persones i podria ser l’embrió de l’associació.  
 
Es fa referència a un handicap que es pot produir a la comarca: els mateixos professionals 
participen en les diverses taules que es realitzen al territori i això pot comportar-los saturació.  
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Es constitueix la taula com a plenari i posteriorment treballar per comissions, per tal que el treball 
sigui més efectiu. És considera important convocar a tothom ja a la primera taula per evitar 
incorporacions. 
 
Creació a partir del plenari de dos comissions: 
- Comissió tècnica: diagnòstic i creació de recursos 
- Comissió de dinamització: programa de serveis i activitats, i foment de l’associacionisme 
Cal nomenar un responsable de cada comissió que fa de portaveu de la comissió al plenari. 
 
El dia de la constitució del plenari es pot fer una dinàmica de pluja d’idees per tal de tenir en 
compte el que pensa cada persona i cap on es vol anar, a partir del treball que ja està fet. 
Importància de l’adhesió dels participants,...(elaboració del document de compromís d’adhesió i de 
participació en el projecte). Es una visualització dels agents que intervenen en la taula de salut 
mental. Oficialització amb els representants institucionals. 
 
La Federació creu que hauria de signar l’adhesió la Coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida, 
no la federació. Durant tot el procés faran el suport i l’acompanyament per començar a construir  
l’espai de treball. 
3 tasques:   
- Diagnòstic 
- Activitats, formació 
- Dinamització de la taula 
 
Un dels temes a treballar serà habitatge (pisos amb suport, pisos socials) 

 
 

Acords: 
 
- Crear un mailing comú dels integrants de la taula de salut mental. Acció a realitzar pels tècnics 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
- Creació d’un dropbox per penjar la documentació. Acció a realitzar pels tècnics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
- Es convocarà la propera reunió de treball el dia 14 d’abril a les 11:30h a la biblioteca de 
l’epicentre per organitzar la plenària de constitució de la Taula de Salut mental que, en principi, es 
realitzaria al maig. 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
SEGON SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 14/03/2016 
Hora inici: 10:30h 
Hora acabament: 13:30h 

 
 

Assistents: 

Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà 

Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Sra. Nekane Navarro i Rodríguez, Col·laboradora de Alter Civites S.L. 

Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 

 

Ordre del dia: 

1.- Situació actual del procés de creació del Servei de Teràpia Ocupacional i del Club 
Social de Tremp i properes accions a realitzar. (segon punt tractat) 

Ja s’han identificat les persones susceptibles de participar en els serveis. Quasi tots tenen perfil 
de SOI, de totes formes aquesta valoració ja es farà des del Departament de Benestar Social. 

Previsió d’iniciar a la tardor. 

Espai: gestions amb l’aparellador per valorar la viabilitat de l’espai on estava situat abans el 
CAP. 

Club social:  es dotarà una partida de 10000 euros per a aquesta acció, que es podrà destinar 
per fer activitats/accions diverses: exposició, obra de teatre.... 

En la mesura que s’incrementin els usuaris de SOI,  es podrà anar valorant la necessitat de 
crear una llar residencial al territori. 
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Caldrà repensar què es vol aconseguir cara a anys posteriors, això es pot canalitzar a través 
de la taula de salut mental.  

Cal tenir present també les persones amb malalties cròniques. 

Àmbit sanitat: plantejament d’un pla comarcal. Explicació de la ruta de la complexitat i la ruta de 
la demència. S’ha creat una escala de valoració social per unificar criteris entre els diferents 
professionals (és supracomarcal). Document de derivació, diagrama de processos. 
Posteriorment caldrà valorar com han funcionat els documents i realitzar, si cal, els canvis que 
calgui. 

Es parla de fer un SAD per a persones amb malalties terminals, procés d’acompanyament en el 
darrer període de vida, amb més intensitat i treballant el procés de dol. 

Vive libre: plataforma amb vessant social i de salut de la persona.  

2.- Valoració de la possible creació d’una associació per l’impuls dels serveis de 
proximitat de la comarca i programació d’accions per a la seva constitució. 

Possibilitat de fer una associació més àmplia (conversa Maite Trepat representants). 

- designat de la gent gran 

- designat d’APROP 

- designat CCPJ 

- familiar/ persona fins a dos designats del col·lectiu de persones amb problemes de salut 
mental/ discapacitat (fins a 2 designats). 

- familiar/ persona fins a dos designats del col·lectiu de persones amb malalties 
cròniques/ físiques (fins a 2 designats). 

- tècnic/a del CCPJ 

Aquesta seria la junta constitutiva gestora i això pot anar variant en funció de com evolucioni 
l’associació. 

Seria l’inici d’una fundació més àmplia. 

Per l’etapa inicial caldria crear un comitè o consell assessor: Associació Alba, salut mental, 
representants d’entitats col·laboradores, Generalitat de Catalunya... per ajudar en l’inici del 
projecte. 

Objectiu 50 socis, preparat per al mes de juny 

- Cal buscar una persona que pugui fer totes aquestes gestions fins que l’associació 
tingui certa estructura per què pugui caminar sola. Cal mitjans econòmics i tècnics 
per fer l’arrencada. 
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Per tal de fer captació de socis Timemming (Gil) micromecenatge. Participació en el sopar dels 
empresaris per explicar en què consisteix. 

Repescar la participació de la promoció econòmica de la comarca. 

Abans de pensar els primers passos a fer l’associació cal tenir més avançada la creació de  
l’associació. 

3.- Planificació de la sessió de constitució de la Taula de Salut Mental del Pallars Jussà:  

 Realització de pre-diagnòstic de necessitats 

 Composició i convocatòria de la Taula de Salut Mental 

Presentació del Dropbox (vindrà Xavi Badia) 

Composició de la taula de salut mental: tots els de l’anterior convocatòria  

Salut: CATSALUT (Griselda), ICSS (José Luis) CSMIJ (Susanna Nevado) 

Benestar: delegat del departament 

Ensenyament: delegat del departament 

Gent gran: alguna persona/família afectada per demències, TMS, infància i joventut. 

Portar un representant de la gent gran 

Dos tipus de taula: 

Taula plenària: promoció d’activitats i associacionisme, per activar respostes 

Taula tècnica: d’estudi, per conèixer les  necessitats 

Tres tipus d’usuaris: infantils, adults  i gent gran. Es prioritzarà l’edat adulta, a continuació es 
treballarà amb infància (2017) i per acabar s’incidirà en la gent gran (2018). Cal fer una 
temporalització. 

Constitució de la taula a la tardor, pre-diagnòstic de necessitats i perfil d’usuari 

Portar una primera proposta 

Taula com a eina de treball 

La Taula plenària farà trobades anuals 
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Convocatòria, composició i  primeres fases de treball. Preparació d’un esquema de 

convocatòria (Nekane). 

Cal preparar: 

-  Composició: relació de gent (portar-ho) 

- Creació de les dos comissions de treball. 

4.-Altres punts que es consideri necessari tractar. 

Es parla dels aspectes que cal portar treballats o preparats per la propera sessió del grup 

motor per la constitució de la Taula de Salut Mental del Pallars Jussà. 

Cal preparar: 

- Projecte de bases per a la creació de l’associació  
- Esborrany d’estatuts 
- Guió de treball per a la preparació de la constitució de la Taula de Salut Mental  
- Excel per a la segmentació de persones amb problemes de salut mental del Pallars 

Jussà segons perfil sociodemogràfic. 
- Eina TIC per l’intercanvi d’informació entre els diferents professionals Dropbox. 

Vindrà el tècnic informàtic del Consell Comarcal del Pallars Jussà a explicar-lo.  
- Calendari (preparar cronograma): 

2016 constitució taula i pre-diagnòstic de necessitats 

2017 adults 

 2018 infància 

2019 gent gran  

- Cara a fer la planificació i les propostes de futur, caldria tenir una sèrie d’informació, 
per tal d’aconseguir-la s’hauria de:  

o dissenyar qüestionari per detectar les necessitats que perceben les persones 
afectades (passar-lo des de salut mental) 

o Vivència persona d’aïllament que viuen les persones afectades amb malaltia 
mental 

Acords: 

- Impulsar la creació de serveis comarcals o supracomarcals.  
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- Deixar obertes possibilitats per poder anar afegint professionals, serveis,... a 
mesura que vagi creixent l’associació 

- Nom pensat JASB: Jussà Autonomia Salut i Benestar.  

Finalitat: Promoure una oferta integral de serveis de qualitat.  

Associació iniciada al Jussà sense que això vulgui dir que en un futur es pugui 
ampliar a nivell territorial, fer un esment dins del projecte.  
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
TERCER SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 14/04/2016 
Hora inici: 10:30h 
Hora acabament: 11:30h 

 

Assistents: 

Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà 

Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Sra. Nekane Navarro i Rodríguez, Col·laboradora de Alter Civites S.L. 

Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 

 

Ordre del dia: 

En un primer punt es parla de la progressió que està tenint el projecte de creació 

del JASB. 
1. És imprescindible crear una associació amb socis fundadors que siguin 

figures clau, amb un perfil adequat per tal de poder iniciar el procés i donar-
li l’impuls que li cal. Ja hi ha una proposta d’estatuts 

 

2. Des de la Consultora es valora que, per tal de donar-li l’impuls que li cal ha 
de tenir una gerència amb atribució de funcions pròpies liderada per algú del 

territori amb coneixement sobre el tema i l’entorn en el que es treballa 
 

3. Implicació del Consell Comarcal del Pallars Jussà i d’altres institucions 

públiques de la comarca, ja que sense el seu compromís en el projecte no se 
li podrà donar l’impuls que li fa falta. 

 
4. Creació d’una comissió mixta de seguiment, que serà el que realitzarà el 

marc de decisió estratègica. 
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El que es valora com a elements claus per poder tirar endavant el projecte són: 
- Persones fundadores amb un perfil adequat 

- Gerència 
- Pressupost assignat 
- Selecció de persones que formaran part de la comissió mixta de 

seguiment. 
- Conveni de col·laboració CCPJ- Associació. Cal fer un esbós. 

 
Es considera que aquest és un any clau per poder iniciar el projecte. 
 

Ja hi ha una proposta d’Estatuts de l’associació (caldrà fer el contrast jurídic) cal 
aportar-hi també el projecte fundacional . 

Cal pensar en la creació d’un comitè/consell assessor que serveixi com a reforç en 
tot el procés. Format per professionals vinculats a aquest camp i que podria fer un 
seminari anual. 

 

Taula de Salut Mental: 

La proposta de composició de la Taula de salut mental podria ser: 

 Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 Ajuntaments de la Comarca 

 Delegació territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 
Lleida 

 Delegació territorial del Departament de Salut a Lleida 

 Delegació territorial del Departament d’Ensenyament a Lleida 

 Institut Català de la Salut 

 CatSalut, Servei Català de la Salut 

 CSMA Pallars Jussà  

 CSMIJ Pallars Jussà 

 Consell Consultiu de la Gent Gran del Pallars Jussà 

 Federació Salut Mental Catalunya 

 Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Coordinadora d’Entitats de Salut 
Mental i Addicions 

 Associació ALBA 

 2 Representants de persones i famílies amb problemes derivats de la 

malaltia mental (infància, joventut, adults i persones grans). 
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Es considera que cal crear dos comissions: 

- Comissió tècnica 

- Comissió de dinamització 

 

Es podria elaborar un qüestionari de qualitat (a la tardor) per passar-lo des de 
CSMA per tal de tenir més dades. 

 

Propera sessió convocada pel proper 26 de maig a les 10:30 seria interessant 

que hi poguessin assistir el president i el vicepresident del CCPJ. 
 
En aquesta propera sessió de treball l’ordre del dia seria: 

1. Associació 
2. Gerència 

3. Comissió de seguiment 
4. Implicació del CCPJ 
5. Actuacions fetes i actuacions previstes 

 
Cal enviar la documentació següent:  JASB 

      Proposta del conveni de col·laboració 
      Proposta d’estatuts 
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Acta de la sessió de treball del grup motor per la taula de salut 

Data: 14 d’abril  de 2016 

Horari: 11:30 h. a 13:30 h. 

Lloc: Consell Comarcal Pallars Jussà 

Assistents: 

Sr. Martí Cardona i Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà 
Sra. Nekane Navarro i Rodríguez, Tècnica de Alter Civites S.L. 
Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 
Sra. Mireia Martínez i García, Tècnica de Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, 
Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addicions. 
Sra. Yezirah Vázquez Morales, Associació ALBA 
Sra. Mònica Carrilero, Tècnica de la Federació de Salut Mental Catalunya 
Sra. Susagna Nevado, Directora dels serveis de Sant Joan de Déu Lleida a l’Alt Pirineu i 
l’Aran 
Dr. Pifarré: Director de Salut Mental de Sant Joan de Déu a les Terres de Lleida 
Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
El Dr. Pifarré exposa que no pot quedar-se a tota la reunió i per aquest motiu s’acorda 
modificar l’ordre del dia i es començarà pel tercer punt. 
 
0.- Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior sessió 
 
Es considera fer un canvi en el nom del grup que està iniciant el procés de creació de la taula 
de salut mental, serà taula constitucional. 
 

1.- Proposta de composició i convocatòria de la Taula de Salut Mental: 

Composició: 

 Consell Comarcal del Pallars Jussà: President 

 Ajuntaments de la Comarca: President del Consell d’Alcaldes 

 Delegació territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida 

 Delegació territorial del Departament de Salut a Lleida 

 Delegació territorial del Departament d’Ensenyament a Lleida 

 

 

 Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran 
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 Institut Català de la Salut 

 CatSalut, Servei Català de la Salut 

 CSMA Pallars Jussà  

 Sant Joan de Déu: CSMIJ Pallars Jussà 

 Servei d’Emergències Mèdiques 

 Gestió de Servies Sanitaris 

 Consell Consultiu de la Gent Gran del Pallars Jussà 

 Federació Salut Mental Catalunya 

 Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i 
Addicions 

 Associació ALBA 

 Persones i famílies amb problemes derivats de la malaltia mental (infància, joventut, 
adults i persones grans). Es considera que és millor que vinguin no com a membres 
de l’associació. 

 Fiscalia 

 MMEE 

 INTRESS: fundació tutelar  

De tots els serveis es convidarà al cap del servei  

S’acorda la constitució del plenari de la taula de Salut mental a la tardor i la realització de dos 
sessions plenàries anuals i el treball per comissions. 
 
Les comissions que caldria que hi hagués són: 

- Comissió de diagnòstic i planificació de recursos: Per tal de treballar  en aquest 
aspecte, des de la Federació proposen fer una dinàmica de grup al plenari per tal 
d’establir els eixos que cal impulsar. 
La dinàmica es pot preparar a partir del treball de pre-diagnòstic que ja està fet. 
Després de fer el buidatge del resultat de la dinàmica, se n’extreuen les línees 
d’actuació, d’aquesta manera s’aconsegueix la major implicació dels professionals 
que participen en les comissions. 
On, normalment,  hi ha més carències és en la intervenció amb persones adultes. 

- Comissió de planificació: Conèixer els recursos que existeixen. Valorar les 
possibilitats de tenir-ne de nous. 
Pensar alternatives que s’adeqüin a la realitat territorial. Unitats de servei 
polivalent i flexible de caire comarcal a nivell de salut i de benestar social. Que 
permeti gestionar diversos recursos amb un format de gestió i d’accessibilitat 
diferent, tenint en compte les diferents ràtios que calen per cada recurs  (PSI, 
centre de dia, centre de rehabilitació) 
Pensar espais de lleure i activitats. 
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L’acte de presentació de la taula de Salut Mental del Pallars Jussà, tindrà una durada 
aproximada d’una hora. Es podria aprofitar per donar uns missatges que és important que 
arribin a tothom: 

- Explicar amb dades la realitat que hi ha en el tema de la malaltia mental al Pallars 
Jussà. 

- Exposar la inexistència de recursos que donin resposta a les persones que 
presenten aquesta problemàtica. I la necessitat de ser creatius i innovadors a 
l’hora de buscar els recursos més adequats al territori 

- Cal aprofitar també per fer sensibilització de sobre la malaltia mental  i la 
necessitat de tenir alguna associació al territori que aglutini a les persones i 
familiars afectats per aquesta malaltia. 

- Fer difusió de l’inici de la taula de salut mental del territori. 
 

S’acorda que els parlaments haurien d’anar a càrrec de: 
- President del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
- Dr. Pifarré 
- President de la Federació de Salut Mental Catalunya 
- Seria interessant també que hi hagués el testimoni d’una persona amb aquesta 

malaltia que pogués explicar en primera persona la seva experiència (parlar-ho 
amb l’Èlia). 

 
Al final de l’acte hi podria haver alguna actuació musical. 
 

2.- Elaboració del document de compromís d’adhesió i de participació en el projecte 

El document d’adhesió s’elabora al territori i s’hi posen els objectius generals a treballar. 
Normalment s’envia abans i el dia de la presentació se signa.  
La Federació té diferents models de documents d’adhesió que posa a disposició per fer-los 
servir com a base per tal de redactar el propi del Pallars Jussà. 
 

3.- Presentació de l’eina TIC de comunicació entre els professionals 

El Xavi Badia ve per explicar el funcionament del Dropbox. 

Es parla del tema de la protecció de dades,  i es comenta que potser caldria que se signés una 
autorització. Cal pensar quina seria la millor manera de fer-ho. Es valora la possibilitat 
d’adjuntar en el mateix document  d’adhesió, també una autorització dels drets d’imatge i de 
dades personals 

Al Dropbox no s’hi penjarien dades personals  sensibles, en tot cas sols els noms que surten a 
l’acta. 

Es creu que s’hi podrien penjar documents de referència, noticies, la feina que es fa des de les 
comissions. 

ACORDS: 
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- Es proposa la presentació de la Taula de Salut Mental el dia 7 de juny de 2016 

ales 11h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Pallars Jussà: 

o S’enviarà el document d’adhesió i la invitació a l’acte de presentació en el 

mateix mail. 

o Des de secretaria del Consell Comarcal del Pallars Jussà és faran les trucades 

pertinents per tal que les persones a les que s’adreci la invitació puguin 

reservar-se les dates. 

- El dia 18 d’octubre entre les 11:30 i les 13:30 a la biblioteca de l’Epicentre, es farà 

el primer plenari de la Taula de Salut Mental del Pallars Jussà. Al setembre es 

prepararà conjuntament amb la Federació de Salut Mental Catalunya, la dinàmica 

de grup per poder-la dur a terme el dia del plenari. Cal fer comunicat de premsa per 

tal de fer la màxima difusió.  

- Dropbox:   

o Estructurar-lo per tal de fer àgil la recerca (SSB) 

o Fer la invitació per què tothom hi pugui accedir a l’eina (SSB). 

o Concretar el tema de l’autorització de dades personals i els drets d’imatge 

(SSB) 
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Proposta de Resum de la Reunió: SEGUIMENT IMPULS DELS SERVEIS AL 
PALLARS JUSSÀ 

 

Data: 7 de juny  de 2016 

Horari: 9:00 h. a 10:30 h. 

Lloc: Consell Comarcal Pallars Jussà 

Assistents: 
Josep Ardanuy - Gerent Consell Comarcal Pallars Jussà 
Rosa Fumàs - Coordinadora de Serveis socials del Consell Comarcal Pallars Jussà 
Maite Trepat – Gerent Associació Alba 
Víctor Bayarri – Director Alter Civites 
 
 
Desenvolupament punts de l’ordre del dia:  
 

1.- SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS LLEURE S.M.  

Dimarts 24 de maig, Antoni Reinoso proposa, tramitació subvenció abans de divendres 26 a la 

Línia Activitats Associatives adreçades a persones amb problemes de Salut Mental -LINIA G - 

sol·licitud de 1.500 €/mes de juliol a desembre per import total de 10.500€ al Dep. Treball , 

Afers Socials i Famílies. Total programa 12.500€ (Subvenció del 85% Dep. TASIF , 15% 

cofinançament CC Pallars Jussà o Associació Alba). Es tramita amb el NIF de l'Associació 

Alba per que es únic amb tots els registres com entitats socials acreditades per prestar els 

serveis. Aportació de 1000€ per part del Consell Comarcal Pallars Jussà.  

Maite Trepat aporta documentació de la subvenció. S’està d’acord en la seva presentació.  

 

2.- REUNIÓ PER ADEQUACIÓ DELS LOCALS  

 S’adjunta esborrany de proposta per arquitecte tècnic. 

 S’acorda que l’arquitecte tècnic realitzi una visita presencial per assegurar les 

condicions dels espais.   

 Trobada amb Xavi Menal i Manel Agustí al Departament de Benestar en data de 

24/05/2016. Acords tractats: 

o Es necessari l’espai actual de Banc d’Aliments per poder tenir el 

número mínim de places que es demanen des del Consell Comarcal. 

o Manca d’espais de: 

 Cuines office: un per servei. 

 Despatx de coordinació i visites. 
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 Augment espai Centre Ocupacional 

 Vestidors i serveis per professionals. 

 Es refaran tots els planells i es programarà una visita in situ amb inspecció per 

poder valorar temes d’il·luminació i ventilació dels espais – aquells que donen a la 

residència de gent gran. 

 A partir de la proposta, es demana: 

o Pressupost per la realització del projectes d’obres menors. 

o Inversió aproximada de la part d’obra. 

o Registre del servei 3-4 mesos. 

 Mancaria: 

o Proposta d’instal·lacions i inversions necessàries 

o Recerca de finançament (Punt 3)  

o Contracte de cessió de l’ Ajuntament de Tremp a l’Associació 

Alba si es l’entitat acreditada per prestar els serveis de Centre ocupacional  //  

Contracte de cessió de l’ Ajuntament de Tremp al CC Pallars Jussà o a la Nova 

Associació pendent de constituir si ha de ser la prestadora de serveis. 

 

3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ADEQUAR LOCALS: Fer valoració de la inversió a 

realitzar i recerca de finançament : 

 Entrar sol·licitud al Dep. TASIF per intentar trobar finançament convenis 

amb caixes o altres partides de cara 2017. 

 Entrar Sol·licitud a la Diputació de Lleida per part de l’ Ajuntament de 

Tremp o Consell Comarcal del Pallars Jussà . (Juliol 2017)  

 Entrar sol·licitud a Leader (2a convocatòria nov- des 2016) 

 

4.- CONVOCATÒRIA DE PROGRAMA DE SUPORT A L'AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR: 

Pendent  

 En cas d’obertura, pendent 4 places, la resolució de 4 permetria 

contractació de 40h/setmanals d'un professional, distribuïts en funció de les persones 

atendre entre Laia o Laura així com una dedicació de 10h/setmana com a gestió. 
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5.- IMPORTANT LA FIGURA DEL DINAMITZADOR DE LES OPORTUNITATS P. JUSSÀ 

 Proposem la contractació d'un professional per part de l'Associació Alba 

a 40h/setmanals que pugui assumir  el seguiment dels temes Pallars Jussà, amb 

coordinació màxima del Consell i amb la col·laboració de l'Associació Alba, plaça 

provisional fins que l'entitat de nova constitució  tingui serveis propis. 

o Associació Alba podria assumir el cost de la plaça  
 

% subvenció Línia G ( activitats Lleure ) 

   % subvenció Psall 

   % Voluntariat Europeu 

 La resta poder assumir un % Consell a través del conveni de col·laboració amb Associació 

Alba. Previsió màxima 6.000€  amb concepte de 500€/mes Assessorament. 

 

6.- TRAMITACIÓ DE UN PROJECTE DE VOLUNTARIAT EUROPEU - SVE (video)  

 Tramitar amb el NIF , Fundació Alba Futur  

 Manifestació d' interès a juny-juliol 2016 

 Sol·licitud 2/3 voluntaris octubre - resolució nov-des 2016 

 Voluntat acollida de voluntaris gener 2017  

 Finançament aprox. 5100€/torn 10 mesos / cost allotjament -manutenció 

 Selecció de 2-3 voluntaris que col·laborin amb projectes socials del 

Pallars: 

o Infància 

o Salut mental 

o Gent gran 

o Lleure amb Persones amb discapacitat psíquica 

 

7.- SEGUIMENT DE CASOS PER CREACIÓ D'UN GRUP DE CENTRE OCUPACIONAL  

 Grup de persones de CO que tenen dret al servei per estar derivats d'Escoles, 

tenir possibles noms i edats, preveure data inici, està condicionat a l'espai, 

possibilitat que entressin a l'Associació Alba temporalment, aquells casos que arribin 

als 20-21 anys, per evitar que es perdin les places.  

Després de tractar aquest tema es considera imprescindible promoure i facilitar les 

valoracions prèvies de discapacitat, de les persones en edat escolar, en una acció 

coordinada entre el Consell Comarcal, l’Associació Alba i les famílies.  

 Grup de persones de CO que NO vinguin d' escoles caldrà veure quina partida del 

Pla de Xoc està prevista - setembre 2017 . 
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 Des de l’Associació Alba tindrien un marge de creixement per poder iniciar el servei, 

sempre i quant les persones vinguessin de finalitzacions d’escolarització, segons el 

plec de clàusules tècniques de la concertació dels serveis de teràpia ocupacional de 

l’Associació Alba: 

12.4. La possible ampliació, per raons d’interès públic, de places respecte 

concretat restarà condicionada a les necessitats d’oferta pública definides en el 

mapa de programació territorial del Departament de Benestar Social i Família i 

d’acord amb les disponibilitats pressupostàries: 

 Pel que fa els serveis ocupacions i serveis ocupacionals d’inserció, a fi de 

poder atendre la demanda de nens procedents de les escoles especials al 

finalitzar la seva etapa educativa, cada any durant la vigència d’aquest 

concert, es podran ampliar anualment 7 places (5 STO/STOA i 2 places 

de SOI) al Centre Taller Alba i 7 places (4 STO/STOA i 3 places SOI) al 

Centre l’Espígol amb data efecte 1 de setembre de cada any, sense 

superar mai la seva capacitat registral. 

 

8.- CONSTITUCIÓ ENTITAT DE REFERENCIA A PALLARS JUSSÀ - Victor Bayarri , 

proposta d'estatuts i constitució setembre 2016, pendent possibles persones representatives 

en diferents àmbits que poden formar part de la Junta : 

 Àmbit voluntariat- associacionisme 

 Àmbit gent gran 

 Àmbit salut mental 

 Àmbit discapacitat 

 Àmbit Joves 

 Àmbit social, sanitari , empresarial .. 

 

9.- CDIAP PALLARS JUSSÀ - Formarà part de l' equip de CDIAPs Allem . 

 

 

10.- CONSTITUCIÓ TAULA SALUT MENTAL – Tot seguit, al finalitzar la present reunió, els 

assistents passen a constituir la Taula de Salut Mental en una jornada de treball que es 

realitza de 11 a 13h.  

 
S’acorda data per una propera reunió de seguiment i impuls de les actuacions 
previstes, pel 27 de juliol a les 10h.  
 
 
Observació: En paral·lel a la present reunió es realitza una reunió tècnica d’aspectes de 
coordinació de PSALL i Activitats SM- futur Club Social.  
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Annex: Adequació dels locals - Esborrany de proposta per arquitecte tècnic  
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I. PRESENTACIÓ 
 

a) Dades de la comarca 
El Pallars Jussà té una població amb discapacitat: 

- amb una distribució segons tipus similar a la de Catalunya 

- amb un major pes de les persones grans amb discapacitat 

- i amb un índex superior de persones amb més del 65% de discapacitat 
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b) L’aposta per la inclusió i la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual del Pallars Jussà 

El Full de ruta 2016 – 2017 per al desenvolupament del sistema de serveis de 
proximitat del Pallars Jussà defineix, entre les seves accions prioritàries la creació 
del Servei de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Aquest full de ruta s’emmarca en el PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA 
OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ 
elaborat pel Consell Comarcal i que va definir 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. 

Aquest Pla estratègic, que aposta de manera clara pel protagonisme 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, s’estructura en tres línies estratègiques: 

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. 
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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. 

Com a desenvolupament d’aquest marc estratègic es posa en marxa el disseny i 
creació del Servei de teràpia ocupacional del Pallars Jussà, des d’una orientació de 
situar 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. I tot això, des de la promoció de la inclusió de les persones amb 
discapacitat i des de l’aplicació d’una planificació centrada en la persona: 

• Inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual: 

La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat 
estableix, entre els seus principis, la participació i la inclusió plenes i efectives 
a la societat. 

L'ocupació és un objectiu prioritari per aconseguir la normalització, la inclusió 
i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, ja que:   

- afavoreix la seva autonomia personal  

- afavoreix la seva participació en la vida de la comunitat  

- redefineix el seu rol en el si familiar  

- millora el seu nivell d'autoestima i  

- sobre tot, perquè elles volen treballar 

El servei de teràpia ocupacional és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis 
socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no 
poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un 
nivell de productivitat suficient.  

Per això resulta clau poder oferir al territori aquest servei, com a eina per a la 
inclusió d’aquelles persones que no poden accedir a un lloc de treball ordinari 
però que tenen dret, com qualsevol persona, a tenir una opció d’ocupació. 

• Planificació centrada en la persona: 

La planificació centrada en la persona és una metodologia coherent amb el 
respecte al dret d'autodeterminació i que facilita que la persona amb 
discapacitat, sobre la base de la seva història, capacitats i desitjos, identifiqui 
quines metes vol aconseguir per a millorar la seva vida, recolzant-se en el 
compromís i el poder d'un grup per aconseguir que això passi.  
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Per tant, l'objectiu principal és que la persona amb discapacitat tingui 
l'oportunitat de formular plans i metes que tinguin sentit per a ella, en 
negociació amb les persones més importants en la seva vida.  

En aquest sentit i tenint com a base la confiança en les relacions socials, es 
busca establir i enfortir la col·laboració permanent amb el seu cercle de 
suport tant natural (membres de la família, amics, ....) com professional.  

A més la P.C.P. contribueix a garantir el respecte a la dignitat de la persona, 
imaginar i identificar visions de futur positives i possibles basades en com vol 
viure i possibilitar canvis immediats en el seu estil de vida. Per complir la 
finalitat, anteriorment exposada, la P.C.P. ha de ser: flexible (perquè tenir un 
pla no implica tenir una rutina immodificable), possibilitadora de suports, 
coordinada i participativa. 

 

II. DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL SERVEI DE 
TERÀPIA OCUPACIONAL 

La Cartera de Serveis Socials de Catalunya defineix aquest servei de la següent 
manera: 
 
Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

Garantia de la 
prestació 

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. 

Descripció 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. 

Objecte 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. 

Funcions Ajustament personal. Ocupació terapèutica. Les altres funcions establertes per 
l'ordenament jurídic vigent. 

Tipologia de la 
prestació 

Prestació de servei: servei especialitzat. 

Situació de la 
població 
destinatària 

Dependència i/o risc social. 
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Edat de la 
població 
destinatària 

De 18 a 65 anys. 

Forma de 
prestació 

En establiment diürn. 

 

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 de 
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. 

Estàndards de 
qualitat 

Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a 
aquesta prestació. 

Criteris d'accés 
- 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. 

 
Respecte als requisits funcionals que ha de complir l’equipament, l’ORDRE de 28 de 
juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es 
regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució 1  defineix els 
següents: 

                                                        
1  
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=73399&action=fi
txa 

http://www10.gencat.cat/css/DECRET%20279_1987%20de%2027%20d'agost.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/23/pdfs/A02247-02286.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/23/pdfs/A02247-02286.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2294/96339060.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5017/07325107.htm
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=73399&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=73399&action=fitxa
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Annex 1, grau d'acreditació 

Requisits funcionals i materials necessaris per poder obtenir el grau d'acreditació:  

• Disposar d'un col·lectiu de 16 usuaris, com a mínim, que reuneixin els 
requisits que estableix l'article  2  del Decret  279/1987, de 27 d'agost. Aquest 
mínim d'usuaris  podrà ser rebaixat en les comarques de població inferior a 
35.000  habitants  amb l'informe previ de l'Institut Català    d'Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) i d'acord  amb  les    previsions del Pla d'actuacions 
social vigent.        
(...) 

• Disposar d'una superfície útil en l'àrea de teràpia ocupacional de 4 a 6 
metres quadrats per persona atesa.        

• Complir  les  normes  sobre  l'accessibilitat  i la supressió de  barreres  
arquitectòniques  aplicables als edificis d'ús públic.        

• Realitzar  les activitats de teràpia ocupacional en horari partit entre el matí i  
la  tarda,  que  abastarà  8  hores diàries d'atenció.       

•  (...) 
• El centre ocupacional haurà d'estar territorialment ubicat d'acord  amb  les  

previsions  de  planificació que estableixi  el Departament de Benestar Social 
que hauran de basar-se en el Pla d'Actuació Social (PAS). 

                                      

III. EL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL DEL 
PALLARS JUSSÀ 
a. Definició del servei: 

El servei ocupacional és l’alternativa a la Integració laboral d’aquelles persones que 
no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball ni a un Centre Especial de 
Treball. 

La finalitat del servei no és la formació laboral. L’objectiu primordial és el treball per 
la plena inclusió de les persones ateses mitjançant la teràpia ocupacional i tots 
aquells recursos necessaris per l’assoliment dels seus objectius. 

b. Objectius generals: 
- Oferir un suport assistencial i ocupacional a les persones amb diversitat 

funcional i a les seves famílies. 

- Millorar la qualitat de vida de les persones ateses. 

- Aconseguir el millor desenvolupament de les persones per tal de poder 
adaptar-se a l’entorn social. 

- Establir un equilibri en les àrees ocupacionals (automanteniment, treball i 
oci) o en les deu àrees adaptatives, assegurant un treball individualitzat. 
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- Elaborar un PIR (Programa Individual de Rehabilitació), el qual serà 
revisat periòdicament i s’elaborarà en base a les capacitats de la persona 
i la cobertura de les seves necessitats, incorporant en la seva elaboració 
la metodologia de Planificació Centrada en la Persona. 

Les dues finalitats de la intervenció seran: eliminar i contenir les 
conductes desadaptades i augmentar i millorar les habilitats de l’usuari 
convertint-les en funcionals. 

- Oferir ambients facilitadors , adaptats i estimulatius. 

- Oferir assessorament a la família. 

c. Horaris d’atenció en el centre ocupacional: 
L’horari d’atenció directa a l’usuari serà de 40 h setmanals, distribuïdes de dilluns a 
divendres, en règim de jornada complerta: de 9h del matí a 17h de la tarda. 

d. Programa d’activitats: 
Les persones que formen aquest grup han entrat en una etapa de transició en la 
seva vida, passen segurament de l'escola d'educació especial o de l’institut o escola 
ordinària al Servei de Teràpia Ocupacional, a més del canvi social que els hi 
representa, estant vivint un canvi respecte al seu desenvolupament maduratiu, 
passen de l'etapa adolescent a l'etapa adulta. 

En aquest grup el que es pretén és desenvolupar la màxima autonomia possible en 
diferents àmbits i no tan sols en el laboral, és a dir a de ser un desenvolupament 
integral de la persona. 

Objectius específics: 
1. Adquirir estratègies que possibilitin un funcionament autònom dins la 

comunitat. 

2. Desenvolupar habilitats per interactuar amb l'entorn físic, social i cultural. 

3. Millorar les relacions interpersonals. 

4. Adquirir i desenvolupar capacitats laborals. 

5. Desenvolupar l'habilitat d'autodirecció. 

Intervenció: 
A través de la Planificació Centrada en la Persona, on la persona manifesta quines 
són les seves necessitats i desitjos i es crea, a través del seu facilitador, un grup de 
suport per a què aquests es puguin dur a terme. 

Activitats: 
- Formació: es realitza aquesta activitat com a pont de relació amb l'entorn 

físic, social i cultural. Amb la qual es treballen diferents aspectes, habilitats i 
capacitats: 
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o Comunicació 

o Habilitats Acadèmiques Funcionals: lecto-escriptura, ús i maneig de 
l'ordinador, … 

o Ús de Recursos de la Comunitat 

o Relacions interpersonals 

o Habilitats cognitives 

o Activitats de la Vida Diària Bàsiques: es treballen en forma de 
monogràfics, relacionant-les amb les relacions socials amb els altres, 
amb la pròpia salut i en general per promoure la millora del seu 
aspecte personal extern. 

o Alimentació 

o Higiene personal 

o Vestit 

També es treballen les habilitats i els hàbits relacionats amb la consecució 
d'aquestes activitats diàriament. 

- Activitats de la Vida Diària Instrumentals: es treballaran de forma puntual 
sempre, relacionades amb altres activitats que les involucrin. 

o Vida a la llar 

 Anar a comprar aliments 

 Cuinar 

 Netejar 

o Ús del recursos de la comunitat: 

 CAP 

 Biblioteca 

 Supermercats, mercat o botigues 

 Agències de viatge 

o Salut i seguretat. 

o Treball: diferenciarem dos tipus de treball: 

 Terapèutic: es basa en activitats manipulatives amb les quals 
es poden treballar aquest tipus d'habilitats i destreses motrius i 
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en moltes ocasions també cognitives, els hàbits laborals i les 
actituds i aptituds laborals. 

 Social: que fa referència a aquell treball que poden 
desenvolupar les persones de cara al manteniment o a la 
millora del centre com: regar les plantes, revisar i col·locar el 
material dels WC, ajudar a la cuina, revisar i col·locar material 
dins les farmacioles de les diferents sales. 

o Activitats artesanals: activitats per poder treballar molts dels 
components de l'execució, a nivell motriu, senso-perceptual i 
intrapersonal. 

o Lleure: 

Es treballa en forma de reunió grupal, per tal de donar alternatives 
d'oci per al cap de setmana, es plantegen diferents activitats i són les 
persones les que han de decidir quina és la que els motiva i agrada 
més. 

Es participa en festes locals, festes dels voltants, es realitzen 
excursions culturals, sortides més lúdiques com anar al cinema o 
s'organitza una festa per celebrar algun motiu important, com el 
Nadal, Setmana Santa, … 

o Activitat física: 

 Piscina 

 Esports: es practiquen diferents esports per tal de participar 
després en els campionats que es celebren, a elecció de la 
persona. 
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IV. ETAPA PILOT PER A LA CREACIÓ DEL SERVEI 
En una primera etapa pilot de la posada en marxa del Servei de teràpia ocupacional 
del Pallars Jussà, es proposa treballar amb un caràcter innovador que incorpora el 
model de planificació centrada en la persona i adaptat al territori. 

Existeix, en l’actualitat, una tendència de transformació dels serveis ocupacionals 
adreçats a les persones amb discapacitat2. 

"Una concepció de la discapacitat centrada en la persona enfront d'una 
centrada en el dèficit suposa la necessitat de repensar els serveis, ja que 

aquests van ser creats en el si de la cultura del dèficit i ara es requereix la 
seva transformació cap a la cultura de la persona, de la ciutadania, de la 

qualitat de vida " 

Javier Tamarit, Murcia, III Congrés Internacional d’Autisme - 2014  

Es tracta de canviar l’orientació actual en els centres ocupacionals per alinear-la 
amb una concepció centrada en la persona i amb els drets previstos en la convenció 
de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. 

Un nou servei ocupacional en el qual cada persona tindrà el seu pla individual, on 
els espais hauran de variar i adaptar a l'ús, creant centres democràtics de les 
persones i per a les persones i on el professional haurà de ser un facilitador. 

Per a això cal plantejar processos de descentralització dels serveis ocupacionals, 
des d'un model altament innovador obert a la comunitat en què l'activitat del servei 
es distribueixi en diferents locals i la localització: 

- Buscant la proximitat de l'activitat al domicili de les persones. 

- Establint la base del centre ocupacional en recursos de la comunitat 
(centres cívics, etc.). 

- Desenvolupant l'activitat en diferents localitzacions. 

En aquest sentit, es proposa portar a terme les següents actuacions: 

Etapa pilot: curs 2017 – 2018 

Activitats: 

- Realització d’una jornada de formació sobre el model innovador de Servei 
de teràpia ocupacional per part de professionals de l’Associació Alba 
adreçada a l’equip del Consell Comarcal i dels professionals d’Alba al 
territori. 

Temporalitat: gener 2017 

                                                        
2 Veure exemple: projecte transformació Plena inclusión: 
http://www.plenainclusioncyl.org/uploads/descarga_1435745122.pdf  
http://www.asociacionaedis.org/noticias251  

http://www.plenainclusioncyl.org/uploads/descarga_1435745122.pdf
http://www.asociacionaedis.org/noticias251
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- Creació del grup pilot de persones usuàries del STO (estudiants actuals 
institut, demandant de plaça de CO). Actualment s’han detectat 9 
persones que formarien part d’aquest grup pilot. 

Temporalitat: febrer-març 2017 

- Inici de les activitats del Servei de Teràpia Ocupacional: 

Inici de les activitats definides a l’apartat anterior, mitjançant la realització 
d’un PIR (Programa Individual de Rehabilitació) per a cada persona 
usuària. 

Durant l’etapa pilot, i mentre no estigui acondicionat l’espai que acollirà el 
centre ocupacional, les activitats es portaran a terme a l’escola i a espais i 
recursos de la comunitat a través dels Serveis de Voluntaris Europeus. 

Temporalitat: inici abril 2017 
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I. PRESENTACIÓ 

Durant els últims anys, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha posat en marxa una 
estratègia per a l’estructuració del sistema de serveis de proximitat – com a 
oportunitat per a les persones i el territori – amb el suport del Projecte ''Treball a les 
7 comarques'' del  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Aquest suport ha permès posar en marxa iniciatives, recursos i serveis en un sector 
amb un alt potencial de generació d’oportunitats de treball i que a la comarca no 
havia tingut prèviament un desenvolupament maximitzador d’aquestes oportunitats.  

La realització d’aquestes accions ha permès establir les bases per posar en marxa 
serveis generadors d’ocupació a la comarca del Pallars Jussà, amb un especial 
focus en la creació d’ocupació per a les persones amb majors dificultats. 

En el marc d’aquesta estratègia, l’Associació Alba col·labora amb el Consell 
Comarcal des de l’any 2014, col·laboració que ha permès posar en marxa nous 
serveis al territori. 

Aquesta col·laboració es va formalitzar el mes de setembre de 2016, amb la 
signatura d’un conveni que té per objecte l’estudi de noves oportunitats que permetin 
donar resposta a les necessitats socials de la Comarca, generant nous llocs de 
treball. 

Actualment no existeix a la comarca cap estructura d’economia social adreçada 
a generar oportunitats de treball per a les persones amb especials dificultats 
(persones en risc d’exclusió i persones amb discapacitat i/o problemes de salut 
mental). 

Aquesta realitat està provocant que les persones en risc d’exclusió i les persones 
amb discapacitat i/o amb problemàtica de salut mental de la comarca o bé es quedin 
a casa – amb els consegüents perjudicis per a la seva salut i per al seu entorn de 
relacions socials – o bé marxin a viure, amb les seves famílies, fora de la comarca. 

Cal, així, corregir un greuge històric de les persones amb especials dificultats 
que no tenen, a la seva comarca, cap recurs d’inclusió laboral específic i que, 
en el cas de les persones que no poden accedir al mercat ordinari, suposa la 
impossibilitat de trobar feina i desenvolupar el seu projecte professional. 

Així, es portarà a terme el procés que s’exposa a continuació i que portarà a la 
creació d’una cooperativa de serveis d'iniciativa social, la finalitat principal de la 
qual serà la integració laboral i la plena inserció de persones o col·lectius amb 
dificultats especials d'integració o afectats per qualsevol tipus d'exclusió social o 
limitació de llurs drets socials, així com la satisfacció de necessitats socials no 
ateses, o ateses insuficientment, pel mercat, mitjançant les activitats que determinin 
els estatuts socials que es defineixin. 
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II. OBJECTIUS 

L'objectiu general de la creació de la cooperativa és identificar, seleccionar i 
activar les principals línies d’actuació i nous recursos per a la inclusió laboral 
de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars Jussà, afavorint la 
dinamització socioeconòmica i la generació d'ocupació, com a oportunitat per a les 
persones i el territori. 

Es pretén, així, generar resultats i impacte en els àmbits següents: 

- En la creació d’oportunitats de treball per a les persones amb especials 
dificultats de la comarca (persones amb discapacitat i/o problemàtica de salut 
mental o en risc d’exclusió). 

- En la generació i manteniment d’ocupació, amb nous llocs de treball. 

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

Per a la implementació del projecte es preveu portar a terme un conjunt 
d'estratègies de col·laboració que permetin maximitzar l'impacte del mateix: 

- Col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà (com a ens local 
de referència que porta anys definint i implementant estratègies per a la 
millora de les oportunitats i la qualitat de vida de les persones amb especials 
dificultats de la comarca) i l'Associació Alba (entitat amb més de 40 anys 
d'experiència en l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, 
malaltia mental i risc d'exclusió social). 

- Col·laboració amb l'Associació Reintegra, entitat del territori dedicada a la 
inserció sociolaboral i a la formació de persones amb especials dificultats. 

- Col·laboració amb ajuntaments i empreses de la comarca, per a la 
incorporació de criteris de compra social en els seus processos de 
contractació. 

- Col·laboració amb consells comarcals, ajuntaments i empreses de les 
comarques veïnes, ja que, després de l'etapa inicial en la qual l'activitat de la 
cooperativa es centrarà al Pallars Jussà, en el futur es preveu ampliar el seu 
àmbit d'actuació a altres comarques com el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. 

III. COL·LECTIUS DESTINATARIS 

Durant la crisi es va produir a la comarca un fort creixement de l’activitat econòmica 
(+3,8%), fet que contrasta amb la recessió viscuda en el conjunt de Catalunya (-
3,6%), així com un fort increment de la població de 16 a 64 anys (+5% enfront del 
+2,9% a Catalunya)  

La comarca té una taxa d’atur del 13,85% (2016) que se situa per sota de la mitjana 
catalana, que és del 15,95%. 
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Però en el cas dels perfils amb especials dificultats, com els perceptors de renda 
mínima d’inclusió, mostren una tendència inversa. L’any 2014 hi havia 17 expedients 
vigents, davant dels 29 de 2015, el que suposa un increment del 72 per cent. A 
Catalunya aquest increment ha estat de 9,59 per cent. 

El major percentatge d’aturats/des son provinents de la construcció, amb formació 
fins a primària, estrangers i menors de 30 anys. 

IV. SECTORS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 

El projecte tindrà un alt impacte al territori, ja que serà la primera estructura 
empresarial creada a la comarca per a la generació d’oportunitats de treball per a les 
persones amb especials dificultats. 

La cooperativa de serveis d’iniciativa social que es crearà centrarà la seva activitat 
en els següents sectors: 

- Serveis a ajuntaments i empreses (consergeria i atenció al públic, 
manteniment neteja, jardineria, recollida i tractament de residus, serveis 
mediambientals i neteja de boscos). 

- Serveis d'obres i reformes per a la millora de l'accessibilitat. 

- Serveis d’atenció a les persones. 

D’aquesta manera, la cooperativa s’adreçarà a activitats estratègiques en clau de 
territori com: 

- La millora de l’entorn mediambiental de la comarca. 

- La generació d'oportunitats per a les persones que més greument amb patit 
la crisi i amb un major índex d'atur (sector d'obres i reformes). 

- La promoció dels serveis de proximitat, de manera coherent amb l’estratègia 
portada a terme durant els últims anys des del Consell Comarcal. 

- La promoció de la incorporació de criteris de contractació socials i 
desenvolupament del territori per part de les administracions públiques i les 
empreses. 
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V. PLANIFICACIÓ D’ACTUACIONS PER A LA 
CREACIÓ DE LA COOPERATIVA 

Es portaran a terme les següents actuacions: 

1. Prospecció de potencial contractació de serveis per part d’ajuntaments 
de la comarca: 

- Elaboració i enviament d’un qüestionari online als ajuntaments de la 
comarca per identificar potencials marcs de contractació de serveis de 
suport a la cooperativa (neteja, consergeria, jardineria, manteniment, 
etc.). 

- Preparació d’una oferta de serveis per a ajuntaments que doni resposta 
a les necessitats manifestades per part de les administracions 
enquestades. 

Temporalitat: gener 2017  

2. Prospecció de potencial contractació de serveis per part del teixit 
empresarial del territori. 

- Elaboració i enviament d’un qüestionari online a les empreses de la 
comarca per identificar potencials marcs de contractació de serveis de 
suport a la cooperativa (neteja, consergeria, jardineria, manteniment, 
etc.). 

- Preparació d’una oferta de serveis per a empreses que doni resposta a 
les necessitats manifestades per part d’aquestes. 

Temporalitat: gener - març 2017 

3. Elaboració del pla d’empresa i viabilitat de la cooperativa, per garantir 
l’estabilitat del model de negoci de l’empresa que es crearà: 

- Elaboració del pla d’empresa i de viabilitat de la cooperativa, incorporant 
la previsió de prestació de serveis identificada gràcies a la prospecció 
realitzada i de manera coherent amb l’estratègia de promoció dels 
serveis de proximitat desenvolupada durant els últims anys per part del 
Consell Comarcal en col·laboració amb l’Associació Alba. 

- Establiment de marcs de col·laboració amb agents clau del territori (com 
l’Associació Reintegra) per establir sinergies en el desenvolupament de 
l’activitat de la cooperativa. 

Temporalitat: abril – juliol 2017 

4. Creació de la cooperativa: 

- Preparació de la documentació constitutiva i creació efectiva de la 
cooperativa de serveis d’iniciativa social. 
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- Contractació de les persones en situació d’atur que desenvoluparan els 
serveis de la cooperativa. 

- Realització d’una campanya de difusió comercial dels serveis de la 
cooperativa per assolir la contractació de serveis de la mateixa. 

- Identificació i concreció acords amb aquells actors – públics i privats – 
que poden contractar els serveis de la cooperativa. 

Temporalitat: setembre – octubre 2017 

 

VI. RECURSOS HUMANS 

Per a la creació i posada en marxa de la cooperativa es destinarà l'equip actual de 
persones que ja estan desenvolupant serveis d'atenció a les persones amb 
especials dificultats en l'àmbit del lleure: dues educadores i una coordinadora del 
projecte. 

A més, es contractaran els següents professionals: 

- un/a director/a tècnic/a per coordinar els serveis d'integració laboral de la 
cooperativa (40 hores setmanals) 

- un/a psicòleg/a (15 hores /setmanals) i un/a treballador/a social (10 hores 
setmanals) per poder atendre les necessitats de les persones que 
s'integraran laboralment, així com 40 hores setmana per un any de 
monitoratge. 

Així mateix, es comptarà amb personal tècnic per la redacció del pla d'empresa i 
viabilitat del projecte. I un suport de coordinació del director tècnic. 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 

PRIMER SEMINARI DE TREBALL 
 
 

Lloc: Biblioteca de l’epicentre del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 05/02/2016 
Hora inici: 11h 
Hora acabament: 13:30h 
 
 
Assistents: 
Sr. Martí Cardona i Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Sr. Josep Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà 
Sra. Nekane Navarro Rodríguez, Col·laboradora de Alter Civites S.L. 
Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 
Sra. Maite Trepat, directora de l’Associació ALBA 
Sra. Marta Poll, Directora de la Federació Salut Mental Catalunya 
Sra. Èlia Schelover, psiquiatra CSMA Pallars Jussà 
Sra. Mireia Martínez i García, Tècnica de Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Coordinadora 
d’Entitats de Salut Mental i Addicions. 
Sra. Yezirah Vázquez Morales, Associació ALBA 
Sra. Monica Carrilero tècnica de la Federació de Salut Mental Catalunya 
Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusen l’assistència: 
 
CSMIJ no ha pogut assistir per problemes d’agenda 
 
Ordre del dia: 
 
Presentació de la taula de treball de salut mental 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 

 Presentació: 
Inicia la sessió el Sr. Martí Cardona fent la presentació de la sessió i agraint l’assistència de les 
diferents professionals. 
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Rosa Fumàs presenta el projecte “Dinamització del sector dels serveis de proximitat, com a 
oportunitat per a les persones i el territori” al Pallars Jussà. Arrel del treball realitzat i en línea amb 
els objectius proposats, es detecta les mancances que en el camp de la salut mental hi ha a la 
comarca. 
 
Al Pallars Jussà hi ha una sèrie de col·lectius, com els que presenten patologies mentals i 
discapacitats, als que els recursos del territori no donen resposta. Volem liderar un projecte que 
pugui capacitar a les persones i al territori per tal de donar sortida a les necessitats d’aquests 
col·lectius. 
 
Una eina per poder donar resposta a les necessitats detectades és la taula de salut mental, 
aquesta ens ha de ser útil per al desenvolupament de polítiques locals en salut mental al Pallars 
Jussà, ha de ser una taula transversal que pugui generar els recursos adequats per a les 
persones que presentin aquestes patologies. 
Maite Trepat constata la voluntat d’ajudar a impulsar el projecte des de l’associació ALBA i i 
posteriorment retirar-se quan el projecte pugui desenvolupar-se sense el seu suport. 
 
Víctor Bayarri remarca el fet que al Pallars,  tot i que hi ha moltes persones que tenen aquest 
perfil, no hi ha recursos que els donin resposta. La taula hauria de servir com a impulsora 
d’aquests recursos 
 
Cal establir un marc estratègic per tal de repensar quins són els recursos que més responen a les 
necessitats de la comarca i poder prioritzar les accions més adequades. 
 

 Situació actual: 
Comenta la Dra. Schelover que al Pallars Jussà  hi ha diagnosticats 264 pacients amb TMS  
(47,9% dels pacients atesos). En una població de 14000 habitants aprox. No estan inclosos en 
aquest percentatge els que tenen disminució ni els que tenen problemes d’addiccions. Les dades 
s’han extret tenint en compte els pacients adults i que han acudit al sector públic. Hi ha persones 
que mai han acudit al servei tot i que hi ha la sospita que presentin aquesta problemàtica (detectats 
però ni diagnosticats ni tractats) i també hi ha d’altres persones que no utilitzen els serveis públics 
per tractar aquests tipus de patologies. 
 
Pallars Sobirà 70 pacients amb TMS (població 6000 habitants). 
 
Falten les dades de CSMIJ. 
 
Es comenta que no hi ha taules de salut mental en les zones més muntanyoses del territori, això 
s’explica per què qui impulsa la creació de les taules és el teixit associatiu del territori. La creació 
de la taula al Pallars Jussà és una oportunitat per la posterior creació d’alguna associació. 
 

 Proposta de treball: 
Es parla de la possibilitat de constituir una taula tècnica per dinamitzar el sector, i posteriorment 
crear l’associació de familiars. El procés es pot realitzar de diverses formes. Es pot treballar de 
forma paral·lela. No cal que hi hagi una associació per crear una taula tècnica. La taula ha de ser 
l’espai per prioritzar el que es vol fer: suport social, participació veïnal,... També cal valorar la 
possibilitat de crear recursos intercomarcals, per tal d’aprofitar-los millor. 
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Possibilitat d’implicació de familiars i de pacients en la creació d’una associació, la doctora 
considera que hi ha persones que estarien disposades a participar-hi. 
 
Importància de l’assessorament i acompanyament de la Federació de Salut Mental per tal de poder 
impulsar el projecte: millorar el diagnòstic i la priorització dels recursos.  
 
Es comenten els professionals que haurien de participar en la taula per treballar la diagnosi i 
prioritzar les accions a realitzar: CSMA, CSMIJ,, Associació Alba, CCPJ, SSB, ABS, CDIAP, 
Departament d’Ensenyament (EAP, USEE), regió sanitària, entitats que treballen al territori en el 
camp de la inserció laboral: Reintegra,...Cal incorporar als diversos professionals el més aviat 
possible per què coneguin el treball que es fa i per què es pugui treballar en xarxa i per què visquin 
el projecte com a  seu. 
 
A fí que la taula aporti consens i legitimació ha de tenir incorporats els agents del territori així com 
la implicació de familiars i pacients. 
 
S’acorda començar per adults, posteriorment incidir en el camp de la infància i per acabar gent 
gran (no està tant treballat, cada territori ho fa de manera diferent). 
 
És important que els serveis siguin propers a la persona i per tant, han d’estar ubicats al territori. 
Potser seria important fer un estudi dels transports i passar-ho a l’administració per si poden 
donar solució a aquest tema. Valorar la creació d’un centre de dia per a malalts mentals a Tremp 
i transport per què les persones d’altres nuclis hi puguin accedir. Possibilitat de crear un club 
social itinerant que donaria resposta a les necessitats de les persones des de la peculiaritat 
geogràfica del territori. Treballar per l’implementació de serveis Prelaborals, i de centre especial 
de treball. Realitzar un estudi de la situació dels habitatge, sabent que és una de les gran 
mancances que hi ha en el camp de la salut mental. Potser respon millor a les necessitats de les 
persones l’accés a pisos socials i el PSALL que no accedir als pisos amb suport de les entitats. 
Pensant en altres fórmules que potser podrien respondre millor a les necessitats de les persones 
del Pallars Jussà. 
 
A partir del diagnòstic cal plantejar quins serveis podrien ser compartits amb el Pallars Sobirà. 
 
Calendari de dos anys per fer el diagnòstic de salut mental adults, infància i gent gran. Treball 
transversal en la creació del teixit associatiu: club social, formació del cuidadors,... normalment les 
associacions neixen dels espais de trobada i de coneixement entre les persones. 
 
Possibilitat de cooperació transfronterera (França). És una zona on tot el tema de la salut mental 
està molt treballat i hi ha molts projectes en aquest sentit. 
 
 

 Dos processos: tècnic i de dinamització del teixit social. 
Es podria començar fent activitats d’inclusió social no tant com a club social sinó com a activitats, 
això fomentaria el coneixement i la relació entre les persones i podria ser l’embrió de l’associació.  
 
Es fa referència a un handicap que es pot produir a la comarca: els mateixos professionals 
participen en les diverses taules que es realitzen al territori i això pot comportar-los saturació.  
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Es constitueix la taula com a plenari i posteriorment treballar per comissions, per tal que el treball 
sigui més efectiu. És considera important convocar a tothom ja a la primera taula per evitar 
incorporacions. 
 
Creació a partir del plenari de dos comissions: 
- Comissió tècnica: diagnòstic i creació de recursos 
- Comissió de dinamització: programa de serveis i activitats, i foment de l’associacionisme 
Cal nomenar un responsable de cada comissió que fa de portaveu de la comissió al plenari. 
 
El dia de la constitució del plenari es pot fer una dinàmica de pluja d’idees per tal de tenir en 
compte el que pensa cada persona i cap on es vol anar, a partir del treball que ja està fet. 
Importància de l’adhesió dels participants,...(elaboració del document de compromís d’adhesió i de 
participació en el projecte). Es una visualització dels agents que intervenen en la taula de salut 
mental. Oficialització amb els representants institucionals. 
 
La Federació creu que hauria de signar l’adhesió la Coordinadora de Salut Mental Terres de Lleida, 
no la federació. Durant tot el procés faran el suport i l’acompanyament per començar a construir  
l’espai de treball. 
3 tasques:   
- Diagnòstic 
- Activitats, formació 
- Dinamització de la taula 
 
Un dels temes a treballar serà habitatge (pisos amb suport, pisos socials) 

 
 

Acords: 
 
- Crear un mailing comú dels integrants de la taula de salut mental. Acció a realitzar pels tècnics 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
- Creació d’un dropbox per penjar la documentació. Acció a realitzar pels tècnics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
- Es convocarà la propera reunió de treball el dia 14 d’abril a les 11:30h a la biblioteca de 
l’epicentre per organitzar la plenària de constitució de la Taula de Salut mental que, en principi, es 
realitzaria al maig. 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
SEGON SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 14/03/2016 
Hora inici: 10:30h 
Hora acabament: 13:30h 

 
 

Assistents: 

Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà 

Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Sra. Nekane Navarro Rodríguez, Col·laboradora de Alter Civites S.L. 

Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 

 

Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia: 

1.- Situació actual del procés de creació del Servei de Teràpia Ocupacional i del Club 
Social de Tremp i properes accions a realitzar. (segon punt tractat) 

Ja s’han identificat les persones susceptibles de participar en els serveis. Quasi tots tenen perfil 
de SOI, de totes formes aquesta valoració ja es farà des del Departament de Benestar Social. 

Previsió d’iniciar a la tardor. 

Espai: gestions amb l’aparellador per valorar la viabilitat de l’espai on estava situat abans el 
CAP. 

Club social:  es dotarà una partida de 10000 euros per a aquesta acció, que es podrà destinar 
per fer activitats/accions diverses: exposició, obra de teatre.... 

En la mesura que s’incrementin els usuaris de SOI,  es podrà anar valorant la necessitat de 
crear una llar residencial al territori. 
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Caldrà repensar què es vol aconseguir cara a anys posteriors, això es pot canalitzar a través 
de la taula de salut mental.  

Cal tenir present també les persones amb malalties cròniques. 

Àmbit sanitat: plantejament d’un pla comarcal. Explicació de la ruta de la complexitat i la ruta de 
la demència. S’ha creat una escala de valoració social per unificar criteris entre els diferents 
professionals (és supracomarcal). Document de derivació, diagrama de processos. 
Posteriorment caldrà valorar com han funcionat els documents i realitzar, si cal, els canvis que 
calgui. 

Es parla de fer un SAD per a persones amb malalties terminals, procés d’acompanyament en el 
darrer període de vida, amb més intensitat i treballant el procés de dol. 

Vive libre: plataforma amb vessant social i de salut de la persona.  

2.- Valoració de la possible creació d’una associació per l’impuls dels serveis de 
proximitat de la comarca i programació d’accions per a la seva constitució. 

Possibilitat de fer una associació més àmplia (conversa Maite Trepat representants). 

- designat de la gent gran 

- designat d’APROP 

- designat CCPJ 

- familiar/ persona fins a dos designats del col·lectiu de persones amb problemes de salut 
mental/ discapacitat (fins a 2 designats). 

- familiar/ persona fins a dos designats del col·lectiu de persones amb malalties 
cròniques/ físiques (fins a 2 designats). 

- tècnic/a del CCPJ 

Aquesta seria la junta constitutiva gestora i això pot anar variant en funció de com evolucioni 
l’associació. 

Seria l’inici d’una fundació més àmplia. 

Per l’etapa inicial caldria crear un comitè o consell assessor: Associació Alba, salut mental, 
representants d’entitats col·laboradores, Generalitat de Catalunya... per ajudar en l’inici del 
projecte. 

Objectiu 50 socis, preparat per al mes de juny 

- Cal buscar una persona que pugui fer totes aquestes gestions fins que l’associació 
tingui certa estructura per què pugui caminar sola. Cal mitjans econòmics i tècnics 
per fer l’arrencada. 
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Per tal de fer captació de socis Timemming (Gil) micromecenatge. Participació en el sopar dels 
empresaris per explicar en què consisteix. 

Repescar la participació de la promoció econòmica de la comarca. 

Abans de pensar els primers passos a fer l’associació cal tenir més avançada la creació de  
l’associació. 

3.- Planificació de la sessió de constitució de la Taula de Salut Mental del Pallars Jussà:  

 Realització de pre-diagnòstic de necessitats 

 Composició i convocatòria de la Taula de Salut Mental 

Presentació del Dropbox (vindrà Xavi Badia) 

Composició de la taula de salut mental: tots els de l’anterior convocatòria  

Salut: CATSALUT (Griselda), ICSS (José Luis) CSMIJ (Susanna Nevado) 

Benestar: delegat del departament 

Ensenyament: delegat del departament 

Gent gran: alguna persona/família afectada per demències, TMS, infància i joventut. 

Portar un representant de la gent gran 

Dos tipus de taula: 

Taula plenària: promoció d’activitats i associacionisme, per activar respostes 

Taula tècnica: d’estudi, per conèixer les  necessitats 

Tres tipus d’usuaris: infantils, adults  i gent gran. Es prioritzarà l’edat adulta, a continuació es 
treballarà amb infància (2017) i per acabar s’incidirà en la gent gran (2018). Cal fer una 
temporalització. 

Constitució de la taula a la tardor, pre-diagnòstic de necessitats i perfil d’usuari 

Portar una primera proposta 

Taula com a eina de treball 

La Taula plenària farà trobades anuals 

Convocatòria, composició i  primeres fases de treball. Preparació d’un esquema de 
convocatòria (Nekane). 
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Cal preparar: 

-  Composició: relació de gent (portar-ho) 

- Creació de les dos comissions de treball. 

4.-Altres punts que es consideri necessari tractar. 

Es parla dels aspectes que cal portar treballats o preparats per la propera sessió del grup 
motor per la constitució de la Taula de Salut Mental del Pallars Jussà. 

Cal preparar: 

- Projecte de bases per a la creació de l’associació  
- Esborrany d’estatuts 
- Guió de treball per a la preparació de la constitució de la Taula de Salut Mental  
- Excel per a la segmentació de persones amb problemes de salut mental del Pallars 

Jussà segons perfil sociodemogràfic. 
- Eina TIC per l’intercanvi d’informació entre els diferents professionals Dropbox. 

Vindrà el tècnic informàtic del Consell Comarcal del Pallars Jussà a explicar-lo.  
- Calendari (preparar cronograma): 

2016 constitució taula i pre-diagnòstic de necessitats 

2017 adults 

 2018 infància 

2019 gent gran  

- Cara a fer la planificació i les propostes de futur, caldria tenir una sèrie d’informació, 
per tal d’aconseguir-la s’hauria de:  

o dissenyar qüestionari per detectar les necessitats que perceben les persones 
afectades (passar-lo des de salut mental) 

o Vivència persona d’aïllament que viuen les persones afectades amb malaltia 
mental 

Acords: 

- Impulsar la creació de serveis comarcals o supracomarcals.  

- Deixar obertes possibilitats per poder anar afegint professionals, serveis,... a 
mesura que vagi creixent l’associació 

- Nom pensat JASB: Jussà Autonomia Salut i Benestar.  

Finalitat: Promoure una oferta integral de serveis de qualitat.  
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Associació iniciada al Jussà sense que això vulgui dir que en un futur es pugui 
ampliar a nivell territorial, fer un esment dins del projecte.  
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
TERCER SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 14/04/2016 
Hora inici: 10:30h 
Hora acabament: 11:30h 
 

Assistents: 

Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà 

Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Sra. Nekane Navarro Rodríguez, Col·laboradora de Alter Civites S.L. 

Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 

 

Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia: 

En un primer punt es parla de la progressió que està tenint el projecte de creació del JASB: 
 

1. És imprescindible crear una associació amb socis fundadors que siguin figures clau, 
amb un perfil adequat per tal de poder iniciar el procés i donar-li l’impuls que li cal. Ja hi 
ha una proposta d’estatuts 

 
2. Des de la Consultora es valora que, per tal de donar-li l’impuls que li cal ha de tenir una 

gerència amb atribució de funcions pròpies liderada per algú del territori amb 
coneixement sobre el tema i l’entorn en el que es treballa 

 
3. Implicació del Consell Comarcal del Pallars Jussà i d’altres institucions públiques de la 

comarca, ja que sense el seu compromís en el projecte no se li podrà donar l’impuls 
que li fa falta. 

 
4. Creació d’una comissió mixta de seguiment, que serà el que realitzarà el marc de 

decisió estratègica. 
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El que es valora com a elements claus per poder tirar endavant el projecte són: 
- Persones fundadores amb un perfil adequat 
- Gerència 
- Pressupost assignat 
- Selecció de persones que formaran part de la comissió mixta de seguiment. 
- Conveni de col·laboració CCPJ- Associació. Cal fer un esbós. 

 
Es considera que aquest és un any clau per poder iniciar el projecte. 
 

Ja hi ha una proposta d’Estatuts de l’associació (caldrà fer el contrast jurídic) cal aportar-hi 
també el projecte fundacional . 

Cal pensar en la creació d’un comitè/consell assessor que serveixi com a reforç en tot el 
procés. Format per professionals vinculats a aquest camp i que podria fer un seminari anual. 

 

Taula de Salut Mental: 

La proposta de composició de la Taula de salut mental podria ser: 

 Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 Ajuntaments de la Comarca 

 Delegació territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida 

 Delegació territorial del Departament de Salut a Lleida 

 Delegació territorial del Departament d’Ensenyament a Lleida 

 Institut Català de la Salut 

 CatSalut, Servei Català de la Salut 

 CSMA Pallars Jussà  

 CSMIJ Pallars Jussà 

 Consell Consultiu de la Gent Gran del Pallars Jussà 

 Federació Salut Mental Catalunya 

 Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i 
Addicions 

 Associació ALBA 

 2 Representants de persones i famílies amb problemes derivats de la malaltia 
mental (infància, joventut, adults i persones grans). 

 

Es considera que cal crear dos comissions: 

- Comissió tècnica 

- Comissió de dinamització 
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Es podria elaborar un qüestionari de qualitat (a la tardor) per passar-lo des de CSMA per tal de 
tenir més dades. 

 

Propera sessió convocada pel proper 26 de maig a les 10:30 seria interessant que hi 
poguessin assistir el president i el vicepresident del CCPJ. 
 
En aquesta propera sessió de treball l’ordre del dia seria: 

1. Associació 
2. Gerència 
3. Comissió de seguiment 
4. Implicació del CCPJ 
5. Actuacions fetes i actuacions previstes 

 
Cal enviar la documentació següent:  JASB 
      Proposta del conveni de col·laboració 
      Proposta d’estatuts 
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Acta de la sessió de treball del grup motor per la taula de salut 

Data: 14 d’abril  de 2016 

Horari: 11:30 h. a 13:30 h. 

Lloc: Consell Comarcal Pallars Jussà 

Assistents: 

Sr. Martí Cardona i Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica dels Serveis Socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà 
Sra. Nekane Navarro i Rodríguez, Tècnica de Alter Civites S.L. 
Sr. Víctor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S. L. 
Sra. Mireia Martínez i García, Tècnica de Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, 
Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addicions. 
Sra. Yezirah Vázquez Morales, Associació ALBA 
Sra. Mònica Carrilero, Tècnica de la Federació de Salut Mental Catalunya 
Sra. Susagna Nevado, Directora dels serveis de Sant Joan de Déu Lleida a l’Alt Pirineu i 
l’Aran 
Dr. Pifarré: Director de Salut Mental de Sant Joan de Déu a les Terres de Lleida 
Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, Educadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
El Dr. Pifarré exposa que no pot quedar-se a tota la reunió i per aquest motiu s’acorda 
modificar l’ordre del dia i es començarà pel tercer punt. 
 
0.- Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior sessió 
 
Es considera fer un canvi en el nom del grup que està iniciant el procés de creació de la taula 
de salut mental, serà taula constitucional. 
 

1.- Proposta de composició i convocatòria de la Taula de Salut Mental: 

Composició: 

 Consell Comarcal del Pallars Jussà: President 

 Ajuntaments de la Comarca: President del Consell d’Alcaldes 

 Delegació territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida 

 Delegació territorial del Departament de Salut a Lleida 

 Delegació territorial del Departament d’Ensenyament a Lleida 

 

 

 Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran 
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 Institut Català de la Salut 

 CatSalut, Servei Català de la Salut 

 CSMA Pallars Jussà  

 Sant Joan de Déu: CSMIJ Pallars Jussà 

 Servei d’Emergències Mèdiques 

 Gestió de Servies Sanitaris 

 Consell Consultiu de la Gent Gran del Pallars Jussà 

 Federació Salut Mental Catalunya 

 Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i 
Addicions 

 Associació ALBA 

 Persones i famílies amb problemes derivats de la malaltia mental (infància, joventut, 
adults i persones grans). Es considera que és millor que vinguin no com a membres 
de l’associació. 

 Fiscalia 

 MMEE 

 INTRESS: fundació tutelar  

De tots els serveis es convidarà al cap del servei  

S’acorda la constitució del plenari de la taula de Salut mental a la tardor i la realització de dos 
sessions plenàries anuals i el treball per comissions. 
 
Les comissions que caldria que hi hagués són: 

- Comissió de diagnòstic i planificació de recursos: Per tal de treballar  en aquest 
aspecte, des de la Federació proposen fer una dinàmica de grup al plenari per tal 
d’establir els eixos que cal impulsar. 
La dinàmica es pot preparar a partir del treball de pre-diagnòstic que ja està fet. 
Després de fer el buidatge del resultat de la dinàmica, se n’extreuen les línees 
d’actuació, d’aquesta manera s’aconsegueix la major implicació dels professionals 
que participen en les comissions. 
On, normalment,  hi ha més carències és en la intervenció amb persones adultes. 

- Comissió de planificació: Conèixer els recursos que existeixen. Valorar les 
possibilitats de tenir-ne de nous. 
Pensar alternatives que s’adeqüin a la realitat territorial. Unitats de servei 
polivalent i flexible de caire comarcal a nivell de salut i de benestar social. Que 
permeti gestionar diversos recursos amb un format de gestió i d’accessibilitat 
diferent, tenint en compte les diferents ràtios que calen per cada recurs  (PSI, 
centre de dia, centre de rehabilitació) 
Pensar espais de lleure i activitats. 
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L’acte de presentació de la taula de Salut Mental del Pallars Jussà, tindrà una durada 
aproximada d’una hora. Es podria aprofitar per donar uns missatges que és important que 
arribin a tothom: 

- Explicar amb dades la realitat que hi ha en el tema de la malaltia mental al Pallars 
Jussà. 

- Exposar la inexistència de recursos que donin resposta a les persones que 
presenten aquesta problemàtica. I la necessitat de ser creatius i innovadors a 
l’hora de buscar els recursos més adequats al territori 

- Cal aprofitar també per fer sensibilització de sobre la malaltia mental  i la 
necessitat de tenir alguna associació al territori que aglutini a les persones i 
familiars afectats per aquesta malaltia. 

- Fer difusió de l’inici de la taula de salut mental del territori. 
 

S’acorda que els parlaments haurien d’anar a càrrec de: 
- President del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
- Dr. Pifarré 
- President de la Federació de Salut Mental Catalunya 
- Seria interessant també que hi hagués el testimoni d’una persona amb aquesta 

malaltia que pogués explicar en primera persona la seva experiència (parlar-ho 
amb l’Èlia). 

 
Al final de l’acte hi podria haver alguna actuació musical. 
 

2.- Elaboració del document de compromís d’adhesió i de participació en el projecte 

El document d’adhesió s’elabora al territori i s’hi posen els objectius generals a treballar. 
Normalment s’envia abans i el dia de la presentació se signa.  
La Federació té diferents models de documents d’adhesió que posa a disposició per fer-los 
servir com a base per tal de redactar el propi del Pallars Jussà. 
 

3.- Presentació de l’eina TIC de comunicació entre els professionals 

El Xavi Badia ve per explicar el funcionament del Dropbox. 

Es parla del tema de la protecció de dades,  i es comenta que potser caldria que se signés una 
autorització. Cal pensar quina seria la millor manera de fer-ho. Es valora la possibilitat 
d’adjuntar en el mateix document  d’adhesió, també una autorització dels drets d’imatge i de 
dades personals 

Al Dropbox no s’hi penjarien dades personals  sensibles, en tot cas sols els noms que surten a 
l’acta. 

Es creu que s’hi podrien penjar documents de referència, noticies, la feina que es fa des de les 
comissions. 
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ACORDS: 

- Es proposa la presentació de la Taula de Salut Mental el dia 7 de juny de 2016 
ales 11h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Pallars Jussà: 

o S’enviarà el document d’adhesió i la invitació a l’acte de presentació en el 
mateix mail. 

o Des de secretaria del Consell Comarcal del Pallars Jussà és faran les trucades 
pertinents per tal que les persones a les que s’adreci la invitació puguin 
reservar-se les dates. 

- El dia 18 d’octubre entre les 11:30 i les 13:30 a la biblioteca de l’Epicentre, es farà 
el primer plenari de la Taula de Salut Mental del Pallars Jussà. Al setembre es 
prepararà conjuntament amb la Federació de Salut Mental Catalunya, la dinàmica 
de grup per poder-la dur a terme el dia del plenari. Cal fer comunicat de premsa per 
tal de fer la màxima difusió.  

- Dropbox:   

o Estructurar-lo per tal de fer àgil la recerca (SSB) 

o Fer la invitació per què tothom hi pugui accedir a l’eina (SSB). 

o Concretar el tema de l’autorització de dades personals i els drets d’imatge 
(SSB) 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
QUART SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 07/06/2016 
Hora inici: 09:00h 
Hora acabament: 10:30h 

 
 
Assistents: 
Josep Ardanuy - Gerent Consell Comarcal Pallars Jussà 
Rosa Fumàs - Coordinadora de Serveis socials del Consell Comarcal Pallars Jussà 
Maite Trepat – Gerent Associació Alba 
Víctor Bayarri – Director Alter Civites 
 
 
Desenvolupament punts de l’ordre del dia:  
 
1.- SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS LLEURE S.M.  
Dimarts 24 de maig, Antoni Reinoso proposa, tramitació subvenció abans de divendres 26 a la 
Línia Activitats Associatives adreçades a persones amb problemes de Salut Mental -LINIA G - 
sol·licitud de 1.500 €/mes de juliol a desembre per import total de 10.500€ al Dep. Treball , 
Afers Socials i Famílies. Total programa 12.500€ (Subvenció del 85% Dep. TASIF , 15% 
cofinançament CC Pallars Jussà o Associació Alba). Es tramita amb el NIF de l'Associació 
Alba per que es únic amb tots els registres com entitats socials acreditades per prestar els 
serveis. Aportació de 1000€ per part del Consell Comarcal Pallars Jussà.  
Maite Trepat aporta documentació de la subvenció. S’està d’acord en la seva presentació.  
 
2.- REUNIÓ PER ADEQUACIÓ DELS LOCALS  
 

 S’adjunta esborrany de proposta per arquitecte tècnic. 

 S’acorda que l’arquitecte tècnic realitzi una visita presencial per assegurar les 
condicions dels espais.   

 Trobada amb Xavi Menal i Manel Agustí al Departament de Benestar en data de 
24/05/2016. Acords tractats: 

- Es necessari l’espai actual de Banc d’Aliments per poder tenir el número mínim de 
places que es demanen des del Consell Comarcal. 
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- Manca d’espais de: 

 Cuines office: un per servei. 

 Despatx de coordinació i visites. 

 Augment espai Centre Ocupacional 

 Vestidors i serveis per professionals. 

 Es refaran tots els planells i es programarà una visita in situ amb inspecció per poder 
valorar temes d’il·luminació i ventilació dels espais – aquells que donen a la residència 
de gent gran. 

 A partir de la proposta, es demana: 

- Pressupost per la realització del projectes d’obres menors. 

- Inversió aproximada de la part d’obra. 

- Registre del servei 3-4 mesos. 

 Mancaria: 

- Proposta d’instal·lacions i inversions necessàries 

- Recerca de finançament (Punt 3)  

- Contracte de cessió de l’Ajuntament de Tremp a l’Associació Alba si es l’entitat 
acreditada per prestar els serveis de Centre ocupacional  //  Contracte de cessió de 
l’ Ajuntament de Tremp al CC Pallars Jussà o a la Nova Associació pendent de 
constituir si ha de ser la prestadora de serveis. 

 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ADEQUAR LOCALS: Fer valoració de la inversió a 
realitzar i recerca de finançament : 
 

 Entrar sol·licitud al Dep. TASIF per intentar trobar finançament convenis amb caixes o 
altres partides de cara 2017. 

 Entrar Sol·licitud a la Diputació de Lleida per part de l’ Ajuntament de Tremp o Consell 
Comarcal del Pallars Jussà . (Juliol 2017)  

 Entrar sol·licitud a Leader (2a convocatòria nov- des 2016) 

 

4.- CONVOCATÒRIA DE PROGRAMA DE SUPORT A L'AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR: 
Pendent  

 En cas d’obertura, pendent 4 places, la resolució de 4 permetria contractació de 
40h/setmanals d'un professional, distribuïts en funció de les persones atendre entre 
Laia o Laura així com una dedicació de 10h/setmana com a gestió. 
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5.- IMPORTANT LA FIGURA DEL DINAMITZADOR DE LES OPORTUNITATS P. JUSSÀ 
 

Proposem la contractació d'un professional per part de l'Associació Alba a 40h/setmanals que 
pugui assumir  el seguiment dels temes Pallars Jussà, amb coordinació màxima del Consell i 
amb la col·laboració de l'Associació Alba, plaça provisional fins que l'entitat de nova constitució  
tingui serveis propis. 

- Associació Alba podria assumir el cost de la plaça  

- % subvenció Línia G ( activitats Lleure ) 

- % subvenció Psall 

- % Voluntariat Europeu 

 La resta poder assumir un % Consell a través del conveni de col·laboració amb Associació 
Alba. Previsió màxima 6.000€  amb concepte de 500€/mes Assessorament. 

 
6.- TRAMITACIÓ DE UN PROJECTE DE VOLUNTARIAT EUROPEU - SVE (video)  

 Tramitar amb el NIF , Fundació Alba Futur  

 Manifestació d' interès a juny-juliol 2016 

 Sol·licitud 2/3 voluntaris octubre - resolució nov-des 2016 

 Voluntat acollida de voluntaris gener 2017  

 Finançament aprox. 5100€/torn 10 mesos / cost allotjament -manutenció 

 Selecció de 2-3 voluntaris que col·laborin amb projectes socials del Pallars: 

- Infància 

- Salut mental 

- Gent gran 

- Lleure amb Persones amb discapacitat psíquica 

 

7.- SEGUIMENT DE CASOS PER CREACIÓ D'UN GRUP DE CENTRE OCUPACIONAL  

Grup de persones de CO que tenen dret al servei per estar derivats d'Escoles, tenir 
possibles noms i edats, preveure data inici, està condicionat a l'espai, possibilitat que 
entressin a l'Associació Alba temporalment, aquells casos que arribin als 20-21 anys, per 
evitar que es perdin les places.  
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Després de tractar aquest tema es considera imprescindible promoure i facilitar les 
valoracions prèvies de discapacitat, de les persones en edat escolar, en una acció 
coordinada entre el Consell Comarcal, l’Associació Alba i les famílies.  

 Grup de persones de CO que NO vinguin d' escoles caldrà veure quina partida del 
Pla de Xoc està prevista - setembre 2017 . 

 Des de l’Associació Alba tindrien un marge de creixement per poder iniciar el servei, 
sempre i quant les persones vinguessin de finalitzacions d’escolarització, segons el 
plec de clàusules tècniques de la concertació dels serveis de teràpia ocupacional de 
l’Associació Alba: 

12.4. La possible ampliació, per raons d’interès públic, de places respecte 
concretat restarà condicionada a les necessitats d’oferta pública definides en el 
mapa de programació territorial del Departament de Benestar Social i Família i 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries: 

 Pel que fa els serveis ocupacions i serveis ocupacionals d’inserció, a fi de 
poder atendre la demanda de nens procedents de les escoles especials al 
finalitzar la seva etapa educativa, cada any durant la vigència d’aquest 
concert, es podran ampliar anualment 7 places (5 STO/STOA i 2 places 
de SOI) al Centre Taller Alba i 7 places (4 STO/STOA i 3 places SOI) al 
Centre l’Espígol amb data efecte 1 de setembre de cada any, sense 
superar mai la seva capacitat registral. 

 

8.- CONSTITUCIÓ ENTITAT DE REFERENCIA A PALLARS JUSSÀ - Victor Bayarri , 
proposta d'estatuts i constitució setembre 2016, pendent possibles persones representatives 
en diferents àmbits que poden formar part de la Junta : 

 Àmbit voluntariat- associacionisme 

 Àmbit gent gran 

 Àmbit salut mental 

 Àmbit discapacitat 

 Àmbit Joves 

 Àmbit social, sanitari , empresarial .. 

 

9.- CDIAP PALLARS JUSSÀ - Formarà part de l' equip de CDIAPs Allem . 
 
 
10.- CONSTITUCIÓ TAULA SALUT MENTAL – Tot seguit, al finalitzar la present reunió, els 
assistents passen a constituir la Taula de Salut Mental en una jornada de treball que es 
realitza de 11 a 13h.  
 
S’acorda data per una propera reunió de seguiment i impuls de les actuacions 
previstes, pel 27 de juliol a les 10h.  
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Observació: En paral·lel a la present reunió es realitza una reunió tècnica d’aspectes de 
coordinació de PSALL i Activitats SM- futur Club Social.  
 
Annex: Adequació dels locals - Esborrany de proposta per arquitecte tècnic  
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
CINQUÉ SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 27/07/2016 
Hora inici: 10:30h 
Hora acabament: 14:00h 

 
 
Assistents: 

- Josep Ardanuy – Gerent Consell Comarcal Pallars Jussà (CCPJ) 
- Rosa Fumàs – coordinadora serveis socials del CCPJ 
- Victor Bayarri – Alter Civites (AC) 
- Maite Trepat – gerent Associació Alba (AA) 
- Meritxell Burgués – coordinadora projecte Pallars Jussà - Associació Alba 

 
 
Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia: 
 

 Organització i funcionament del projecte “entitat Pallars Jussà” 
Es treballarà a tres bandes però coordinades entre elles, des del Consell Comarcal Pallars 
Jussà, Alter Civites i Associació Alba.  

- CCPJ i AC faran una adequació del marc estratègic definit, per poder optar a noves 
oportunitats qua han sorgit i focalitzaran el treball futur en la creació d’empresa 
d’inserció o plataforma avançada suport autonomia a la comunitat.  

- CCPJ i Associació Alba, amb la incorporació per part d’Alba de la Meritxell B. aniran 
executant tots els temes per dur a terme la creació de la nova entitat del Pallars Jussà, 
així com impuls dels serveis. 

  
S’acorda que es farà una taula de treball de lleure i millora de l’autonomia, per fer un treball 
transversal entre tots els agents implicats 

- les pròpies persones de salut mental 
- Rosa Fumàs 
- Persones del servei atenció primària 
- Tècniques  Psall 
- Meritxell Burgués 

i una amb el serveis de voluntariat del propi Consell Comarcal i l’entitat APROP (associació 
pallars rural obert al poble)  

- Sílvia 
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- Rosa Fumàs 
- José Luis Gimenez 
- Oficina Jove 
- Tècnic immigració 
- Meritxell 

 
 

 Subvenció Departament de Treball Afers socials i Famílies per import de 9.500€ (activitats 
de lleure Salut Mental)  

 
S’acorda: 

1. Es farà el programa d’activitats juntament amb les persones a través d’assamblees i 
el grup de treball mencionat anteriorment 
Es demanarà un projecte de Contacte Social “Recuperem els jocs tradicionals al 
Pallars” – data termini mitjans octubre. Tramita Meritxell 
 

2. Vetllar per a que el departament tingui una col·laboració per l’any 2017 de 15.000€  
I al 2018 ja es pugui demanar acreditació de Club Social (30.000€) 
 

 Adequació locals per centre ocupacional i Club Social SM 
 
S’acorda: 
 

1- Ens quedem amb la proposta 2 – compartir amb banc d’aliments 
2- Proposta de cessió del local per part de l' Ajuntament de Tremp a l'associació alba – ho 

tramita CCPJ 
3- Projecte tècnic per adequar espais a la normativa (pressupost Baldo Ric - aparellador 

tècnic)  - assumeix associació alba – octubre 2016 
4- Valorar el cost amb 2 pressupostos de contractistes d'obra (pendent, quan hi hagi el 

projecte tècnic s’anirà a demanar) 
5- Tramitació de la llicència d'activitats per part d'un enginyer – assumeix CCPJ  

El Baldo Ric (aparellador extern) i el Xavi Marco (aparellador de l’associació alba) visitaran 
les instal·lacions a mitjans d’agost- pendent confirmar data per fer visita al local 

 Subvencions per adequar locals pendent valoració econòmica de les obres.  
 
S’acorda: 

1. Entrar sol·licitud al Dep. TASIF per intentar trobar finançament convenis amb 
caixes o altres partides de cara 2017 

2. Entrar sol·licitud a la Diputació de Lleida per part del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà (juliol 2017) – tramita CCPJ 

3. Entrar sol·licitud Leader (2ª convocatòria nov-des 2016) – mirar si es pot 
demanar com associació alba (que no hi hagi una limitació per seu social)- 
Meritxell  
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4.- Sol·licitat  Programa Suport autonomia propia LLar - 3 altes noves (2+1 pendent) 
 
S’acorda: 
 

1. Fer proposta final 2017, falta determinar la plaça del cas de Pobla i mirar si pot 
entrar alguna sol·licitut més – data termini mitjans agost  

2. De cara al 2017 , anar preparat els casos amb informes durant tot l’any per quan 
surti la convocatoria  entrar les sol·licituts. 

3. S’ intentarà no reduir hores de professionals, el CCPJ col·labora amb la partida de 
6.000€ que cobreix les pèrdues de la baixa d’1 plaça Psall exercici 2016 

 
 
 

 Pendent Conveni Consell Comarcal Pallars Jussà  
S’acorda: 

- S’envia el conveni al CCPJ per que el puguin redactar modificacions. 
- S’acorda una col·laboració per l’exercici 2016 i 2017 de 6.000€ anuals (es 

faran en dues factures abril i octubre) pel 2016 es farà una sola factura a 
octubre 2016. 

- Meritxell passa a CCPJ el redactat dels antecedents, Allem i el nom de la 
persona que per part d’alba ha de figurar al conveni. 

 
 

 Tramitació del programa de voluntariat europeu ( SVE ) amb  nom de Fundació Alba Futur 
projecte Pallars Jussà 

 
S’acorda: 

1. Creació d’una taula de treball juntament amb el punt voluntariat del CCPJ (Silvia) i 
associació APROP (José Luis), Oficina Jove, Tècnic immigració, Rosa Fumàs  per 
definir les tasques suport social que podran fer els SVE(voluntaris europeus) 

2. Passar a Rosa Fumàs, la definició de tasques que vam redactar pel projecte – 
Insistir molt amb la figura de vetllador a les escoles 

3. Octubre 2016 es sol·licitaran 3 places de SVE a Tremp – resolució desembre 
2016 

4. Acordar i negociar un preu amb l’Alberg de Tremp per l’allotjament dels 
voluntaris europeus(320€ pensió completa per voluntari) seria opicó màxima per 
estar en equilibri en aquest projecte – Ho negocien des del CCPJ 

5. També es farà difusió i treballarà la línia d’enviament de joves pallaresos a europa. 
6. I es tramitarà amb joventut una subvenció de 2.000€ per poder anar explicar el 

projecte i ser coordinadora de projectes europeus al pallars  
 
 

 Creació C.O Pallars 
S’acorda: 

- Es redacta un projecte d’activitats per poder anar engrescant a les famílies , i 
poder presentar el projecte a l’Antonio Reinoso de quines activitats es 
realitzaran al Pallars Jussà una antena provisional del CO alba, fins que es 
pugui tenir una entitat nova. 
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- Les activitats seran a escola (etapa on hi ha les persones) i através dels SVE 
(voluntaris europeus) 

- Rosa Fumàs té detectades 9 persones que entrarien a formar part de CO. 
 
 

 Creació d’una entitat de referència entitat Pallars 
 
S’acorda: 

 
1. Per part de CCPJ passen una possible llista de les persones acta fundacional 

 
Mentrestant: 

2. Victor Bayarri reenvia estatuts a Meritxell per tenir una còpia. 
3. Victor proposa crear un Alba-Jussà i fer servir la plataforma associació alba per si els 

familiars es volen fer socis fins que no hi hagi la nova entitat i solucionem el tema de la 
participació de familiars amb consells de participació. 

4. Treballar el nom i logo de la nova entitat 
 

 Taula Salut Mental - calendaritzar reunions. 
 
S’acorda: 

- Rosa Fumàs, passa data de la pròxima reunió 
 

 Proposta  dates reunions seguiment 
 
S’acorda: 

- El 12 de setembre Meritxell s’instal·la al CCPJ 
- El 22 de setembre reunió de 10h a 12h al CCPJ  

Josep Ardanuy 
Rosa Fumàs 
Victor Bayarri 
Maite Trepat 
Meritxell Burgués 

 

 Altres  
S’acorda: 

- Mirar temes FEADER per les comarques de muntanya 

- Quins temes tenen la fitxa d’accessibilitat 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
SISÉ SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 22/09/2016 
Hora inici: 10:30h 
Hora acabament: 14:00h 

 
 
Assistents: 

- Martí Cardona – Vicepresident Consell Comarcal Pallars Jussà (CCPJ) 
- Josep Ardanuy- Gerent CCPJ 
- Rosa Fumàs- Directora dels serveis socials del CCPJ 
- Cristina Vidal – treballadora social del CCPJ  
- Victor Bayarri- Alter  Civites (AC) 
- Maite Trepat – gerent Associació Alba 
- Meritxell Burgués – Coordinació Alba Jussà 

 
 
Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia: 

 
1.- Signatura el Conveni entre Consell Comarcal Pallars Jussà i Ass. Alba 
 
S’acorda: 

- Es  passa la nota de premsa als departaments de Treball i Afers socials i Família i 
departament de Salut 

- Rosa Fumàs demana a Anna Guillén una reunió amb  Joan Santacana, Ramir Bonet , 
Antoni Reinoso i Rosa Rodriguez 

- Secretaria de Joventut – enviar nota de premsa a Jaume Solsona i convocar-los també 
a la pròxima Taula de Salut Mental  

- Enviar  la nota de premsa a tots els membres de la taula de salut mental Pallars Jussà 
- Possible participació a un ple de consell d’alcaldes del Pallars Jussà 

 
2.-Activitats de Lleure Salut Mental    

( Partida 2016 de 9.500€/any - Obj.2017 15.000€ ) 
  
S’acorda: 
2.1 - La  Participació al Dia Mundial de la Salut Mental a Lleida 8 d' octubre, es demanarà 
participació de Hug Roger i Contxi Garcia hi aniran amb la Laura, i s’ajuntaran amb el grup de 
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Tàrrega, baixaran amb Tren. Cartells informatius pel CAP i reenviar a tots els membres de la 
Taula de SM Pallars Jussà .- Meritxell 
Important participació des del Consell per l’alta representació política que hi haurà a l’acte. 
 
- Fer reunió amb la Dra. Schelover, per parlar de les persones que podrien començar a 
participar a les activitats d’Alba Jussà – començant pel “Fem un cafè?” 
 
2.2- Xerrada Francesc Torralba – 4 de novembre a les 19h – Títol Valors per una vida plena, 
sala biblioteca, - pendent fer el cartell (comunicació Alba) 
 
S’acorda:   
2.3- Demanar subvenció contacte Social mirar quin projecte s’escau millor, si el de “recuperem 
jocs tradicionals” o “recuperem algun camí “ mirar rutes Pep Coll, o algun tema Cuina - 
Meritxell.  
  
2.4-  Actes d’Obertament per sensibilitzar vers les malalties mentals 
- “Com vas”  - visita a l'acte de Balaguer  
- “ Cap conversa pendent”  -  
 
S’acorda: 
Demanar si podria ser el 29 d’octubre a la Fira del Codony sino com alternativa al Maig - 
Meritxell 

 
2.5- Parada a la Fira del Codony – 29 octubre, amb els productes de l’Associació Alba (galetes 
– artis) –  
 
S’acorda:  
demanar parada – Meritxell 
 
2.6 -Començar activitat  de contro i recontro – començar per tenir les persones, ensenyar-los-
hi a jugar, prepraren el dia Maig 2017 a Cervera, organitza associació alba 
 
2.7- Participació a la reunió de coordinació Salut Mental Terres de Lleida (tríptic) – es reenvia i 
es demanen tríptics impresos per fer-ne difusió - Meritxell 
 

- Subvenció de Obra social la Caixa per inici d'una associació 
- Recull de necessitats programa activitats Pallars Jussà per Diputació 2017 – 
Meritxell 
 

2.8- Participar en activitats entre Tàrrega i Tremp, visita a l’epicentre de Tremp.-  
 
S’acorda:  
organitzar dia i Josep Ardanuy  ens farà la visita 
 
2.9 – assegurances 
S’acorda:  
mirar l’assegurança de responsabilitat civil de les activitats – Meritxell 
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2.10- Parlem-ne a l’Institut de Tremp, i preparar possibles persones de Tremp 
 
 
3.- Adequació locals : com a Centre ocupacional i Club Social  

 

Per poder rebre subvencions per crear Centre OCUPACIONAL es molt urgent tenir un espai 

acreditat. 

- Cessió dels locals per part de l' Ajuntament a l' Associació Alba- Alba Jussà.-  

 

S’acorda:  

 Per part d’alba s’ha de passar el pla d’usos del local al Consell Comarcal per a que 

puguin redactar la cessió. – Meritxell 

 Projecte tècnic per adequar espais a la normativa (pressupost Baldo Ric - aparellador 

tècnic)  - Assumeix  Alba el cost  

 Tramitació de la llicència d'activitats per part d'un enginyer - Assumeix el cost Consell 

Comarcal Pallars Jussà. 

 
Local alternatiu per acreditar i tenir un registre provisional – pendent adaptació dels WC –  
 
S’acorda: 
demanar al Xavi Marco que és exactament el que demanen per registrar el local, per si 
l’Ajuntament també hauria de fer cessió temporal d’aquest local alternatiu 
 
4- Subvencions per adequar locals pendent valoració econòmica de les obres.  

 Entrar sol·licitud al Dep. TASIF per intentar trobar finançament convenis amb caixes o 

altres partides de cara 2017 

 Entrar sol·licitud a la Diputació de Lleida per part de l’Ajuntament de Tremp o Consell 

Comarcal del Pallars Jussà (juliol 2017) 

 Entrar sol·licitud Leader (2ª convocatòria nov-des 2016) 

 
5- Sol·licitat  Programa Suport autonomia propia LLar  
 

 Dimecres 21 es fan les valoracions de les dues sol·licituts noves 

 Equip actual 30h  + 10h  atenció directa es manté igual.  

 Treballar possibles demandants durant tot l'any 

 
6.- Tramitació del programa de voluntariat europeu ( SVE ) nom Fundació Alba Futur 
projecte Pallars Jussà 
 

 Acreditació acceptada 

 Es sol·licitaran 2 -3 voluntaris 

 Tema allotjament – l’alberg té un mes que està tancat i uns d’estiu que ho té bloquejat 

per vacances en família,  
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S’acorda: 
 que es buscaran alternatives d’habitatge per exemple estades en famílies, per dos-3 
mesos.. estudiar alternatives – Meritxell 

 

 

Jornada de “joves en acció” –  
S’acorda: 

 Posar data, convidar al Jaume Solsona, que fes una presentació del programa SVE  

 Eurodesk, punt d’informació europeu del Consell Comarcal – Meritxell contacta amb 

Ruth(de l’Alt Urgell que ho tenen per demanar que és el que es necessita per acreditar-

ho) 

 Xerrades a Instituts  

 Xerrada informativa a nivell de Tremp 

 Coordinació amb el punt de voluntariat 

 
 
7.- Creació C.O Pallars 
 
L' objectiu és presentar un projecte innovador sobre el model atenció centrada en la persona i 
adaptat al territori aproximadament 15 d'octubre de 2016 al Departament de Treball, afers 
socials i famílies. Intentant poder tenir el servei pels alumnes que surten de etapa educativa al 
abril - juny 2017. 
 
Proposta Jornada de formació d' aquest model per part de professionals d' Alba a l' equip del 
CC Pallars Jussà , més professionals d' Alba a Jussà. – 
 
S’acorda:  
una jornada a l’octubre i una jornada al novembre. Es parlarà amb Anna Reig d’Àuria i Albert 
Esteban d’Alba per fer la formació i posar casos pràctics i reals d’itineraris vitals. 
 
Formació de banc d’ajudes tècniques i centre autonomia personal, a través de la Georgina del 
Departament de treballa, afers socials i família 
 
Proposta de les necessitats del grup pìlot  
   
S’acorda: 
Que la Cristina demanarà al CAD qui té les revisions de grau de discapacitat i a qui li falta. 
 
S’ha passat a l’Institut la llista de les persones, per a que diguin si estan matriculades aquest 
curs, o sino si hi eren l’any passat  - Meritxell 
 
Importantissim sentada amb Ramir Bonet, per passar llistes de possibles demandants de plaça 
de CO, octubre 2016. Per tal que puguin entrar, tinguin plaça al juny 2017 
Es posaran a les llistes d’alba, per no perdre cap plaça. 
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8.- Creació d’una entitat de referència entitat Pallars 
 
S' acorda que de moment es farà servir el NIF d' Alba i NIF Fundació Alba Futur amb la marca 
de Alba Jussà per tal d' anar donant visibilitat a tot el que es va impulsant però cal seguir 
treballant la idea de constituïr una entitat al territori 
 
Principals accions : 

8.1.- Accions de foment de l' Associacionisme  
8.2.- Col.laboracions i  treball amb xarxa amb les entitats del territori 
8.4.- Anar fent amics i/o col.laboradors d' Alba Jussà 
 

 
9.-Taula Salut Mental  
 
Propera Taula  18 d’octubre- 2/4 de 12h 
El 6 d' octubre es prepara una vídeo conferència amb Mònica Carrilero per preparar dinàmica 
de la Taula. 
 
S’acorda: 
Informàtic del consell es coordini amb l’informàtic d’Alba per veure quina és la plataforma de 
videoconferència, per a que la Maite es pugui incorporar des de Tàrrega, a la reunió de 
preparació del dia 6 d’octubre 
Proposta d’Ordre del dia de la Taula SM del 18 d’octubre: 

- Què són les Taules de salut Mental (Mònica Carrilero- SMCatalunya) 
Carpetes – model de taula (Consell) 

- Membres participants de la Taula expliquen que és el que estan fent en matèria de 
salut mental/ reptes 2016/17 

- Propostes de la Taula  
 Plans locals  

 - Calendarització de tot l'any  
 
Des del Consell s'envia un recordatori de la propera taula per tal que les persones que van 
constituir la taula designin qui participarà així com confirmar assistència i després de la sessió 
amb Monica Carrilero el 6 d'octubre , s'enviarà un recordatori amb l' ordre del dia previst. 
 
10- Altres  
 

- Propera reunió seguiment Alba -Jussà  
S’acorda: 

- 18 d’octubre de 10h a 11.30h  
- propera el 24 de novembre 
- Comunicació Alba-Jussà – utilitzem comunicació d’Alba amb el vist-i –plau del 

Consell Comarcal 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
SETÉ SEMINARI DE TREBALL 

 

Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Data: 18/10/2016 

Hora inici: 10:00h 

Hora acabament: 11:30h 

 

Assistents: 

- Rosa Fumàs- Directora dels serveis socials del CCPJ 
- Cristina Vidal – treballadora social del CCPJ  
- Victor Bayarri- Alter  Civites (AC) 
- Maite Trepat – gerent Associació Alba 
- Meritxell Burgués – Coordinació Alba Jussà 

 

Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia: 

1.- Reunió amb el DTASF i creació d’un futur CO (centre ocupacional) 

Es fa un resum de la reunió que es va fer al departament el dia 17 d’octubre 

1- Es dóna una setmana de temps per poder entrevistar les famílies i demanar els 
certificats de dsicapacitats i les valoracions 

2- Poder posar a la llista d’ensenyament 4 persones per entrar a setembre 2017 al centre 
ocupacional 

3- Objectiu 2018 – 16 places al centre ocupacional 
4- Inversió del local 100.000€ màxim, mirar quina partida pot aportar del departament 

S’acorda: 

5- Fer PROJECTE PILOT de nou model d¡atenció a les persones Plans Individuals, al 
Pallars Jussà 

L' Objectiu és presentar un projecte innovador sobre el model atenció centrada en la 
persona i adaptat al territori. Intentant poder tenir el servei pels alumnes que surten de 
etapa educativa al abril - juny 2017. 
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Es realitza una jornada a Àuria amb Anna Graells i Marta Mateu i participen 4 
professionals per part d’Alba i del Pallars Jussà la Rosa Fumàs, la Cristina Vidal i la 
Meritxell 

 Formació de banc d’ajudes tècniques i centre autonomia personal, a través de 
la Georgina del Departament de Treball, Afers Socials i Família 

 Proposta de les necessitats del grup pìlot  
6- Partida pressupostària del nou CO per casos 

 

2.-Activitats de Lleure Salut Mental    

( Partida 2016 de 9.500€/any - Obj.2017 15.000€ ) 

Activitats: 

1- Xerrada Francesc Torralba – 4 de novembre a les 19h – Títol Valors per una vida 
plena, sala biblioteca, - difusió coordinada amb comunicació Biblioteca, premsa Consell 
i comunicació Alba – Meritxell 

2- Es demana el projecte Contacte Social “recuperem algun camí “ mirar rutes Pep Coll – 
Meritxell 

3- Parada a la Fira del Codony – 29 octubre, amb els productes de l’Associació Alba 
(galetes – artis)  

4-  Es consolida activitat de caminar dilluns a les 11h- Fem un cafè? 
5- al novembre es començarà l’activitat de piscina 
6- es començaran les activitats d’anglès i informàtica  
7- Participar en activitats entre Tàrrega i Tremp, visita a l’epicentre de Tremp.-  
8- Parlem-ne a l’Institut de Tremp, i preparar possibles persones de Tremp 
9- Començar activitat  de contro i recontro – començar per tenir les persones, ensenyar-

los-hi a jugar, prepraren el dia Maig 2017 a Cervera, organitza associació alba 

S’acorda: 

Participació a la reunió de coordinació Salut Mental Terres de Lleida  

Es demanarà informació sobre: 

 Subvenció de Obra social la Caixa per inici d'una associació 

 Recull de necessitats programa activitats Pallars Jussà per Diputació 2017 – 
Meritxell 

 

3.- Adequació locals : com a Centre ocupacional i Club Social  

Per poder rebre subvencions per crear Centre OCUPACIONAL es molt urgent tenir un espai 
acreditat. 

 Cessió dels locals per part de l' Ajuntament a l' Associació Alba- Alba Jussà.-  

 Projecte tècnic per adequar espais a la normativa (pressupost Baldo Ric - 
aparellador tècnic)  - Assumeix  Alba el cost  

 Tramitació de la llicència d'activitats per part d'un enginyer - Assumeix el cost 
Consell Comarcal Pallars Jussà. 

 Local alternatiu per acreditar i tenir un registre provisional – pendent adaptació 
dels WC –  
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4- Subvencions per adequar locals pendent valoració econòmica de les obres.  

- Entrar sol·licitud al Dep. TASIF per intentar trobar finançament convenis amb caixes o 
altres partides de cara 2017 

- Entrar sol·licitud a la Diputació de Lleida per part de l’Ajuntament de Tremp o Consell 
Comarcal del Pallars Jussà (juliol 2017) 

- Entrar sol·licitud Leader (2ª convocatòria nov-des 2016) 

 

5- Sol·licitat  Programa Suport autonomia propia LLar  

- Dimecres 21 es fan les valoracions de les dues sol·licituts noves 

- Equip actual 30h  + 10h  atenció directa es manté igual.  

- Treballar possibles demandants durant tot l'any 

S’acorda: 

- Fer un equip de treball per els pre casos de psall 

- Fer un estudi de necessitats de llar- habitatges al Pallars Jussà 

  

6.- Tramitació del programa de voluntariat europeu ( SVE ) nom Fundació Alba Futur 
projecte Pallars Jussà 

- Acreditació acceptada 

- Es sol·liciten 2 voluntaris- resolució finals de novembre 

- Jornada de “joves en acció” –  

S’acorda: 

- Posar data, convidar al Ramon Closas i Jaume Solsona, que fes una presentació del 
programa SVE  

- Eurodesk, punt d’informació europeu del Consell Comarcal – Meritxell contacta amb 
Ruth(de l’Alt Urgell que ho tenen per demanar que és el que es necessita per acreditar-
ho) 

- Xerrades a Instituts  

- Xerrada informativa a nivell de Tremp 

- Coordinació amb el punt de voluntariat 

 

7.- Creació d’una entitat de referència entitat Pallars 

S' acorda que de moment es farà servir el NIF d' Alba i NIF Fundació Alba Futur amb la marca 
de Alba Jussà per tal d' anar donant visibilitat a tot el que es va impulsant però cal seguir 
treballant la idea de constituïr una entitat al territori 

Principals accions : 

7.1.- Accions de foment de l' Associacionisme  
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7.2.- Col.laboracions i  treball amb xarxa amb les entitats del territori 

7.3.- Anar fent amics i/o col.laboradors d' Alba Jussà 

 

8.- altres  

 

PEL PLA PILOT ZONA DE MUNTANYA 

S’acorda: 

1- fer un pla funcional de servei ocupacional 
2- fer un pla funcional de club social 

amb la metodologia de plans inidviduals, es coordinen Nekane i Meritxell 
3- fer una prospecció de treball (quantes persones són perfil de CET? Quines oprtunitats 

hi ha al Pallars Jussà? 
4- Fer un equip que treballi la INSERCIÓ (convidar Reintegra) 

 
5- Propera reunió seguiment Alba -Jussà  

- 28 de novembre de 10h a 11.30h  
- Després de 11.20h a 13h hi ha la Taula de Salut Mental 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de col·lectius amb 

especials dificultats al territori 
 
 
 
VUITÉ SEMINARI DE TREBALL 

 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Data: 28/11/2016 
Hora inici: 09:00h 
Hora acabament: 10:30h 

 
 
Assistents: 

- Rosa Fumàs- Directora dels serveis socials del CCPJ 
- Cristina Vidal – treballadora social del CCPJ  
- Victor Bayarri- Alter  Civites (AC) 
- Nekane Navarro – Alter Civites (AC) 
- Meritxell Burgués – Coordinació Alba Jussà 

 
 
Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia: 
 
Convocatòria de subvenció Singulars – ateneus cooperatius - aracoop 
 
S’acorda 
 

- Que ens presentem amb nom associació alba a la convocatòria de singulars, amb nom 
Jussà Inclusió Coop. 
 

-  Que des d’Alter Civites faran la memòria de la subvenció  
 

- Associació Alba fa el pressupost i la resta de documents 
 
 

 

 

Propera reunió seguiment Alba -Jussà  
- 19 de gener 2017 
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