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1. DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ  
 

    Impuls estratègic als serveis de proximitat i als recursos d’inclusió  
laboral del Pallars Jussà 
 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà va elaborar, l’any 2013, el Pla estratègic 2013 – 
2018 per una oferta integral de serveis de proximitat, amb el suport del projecte  
“Treball a les 7 comarques“ – impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Família, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons 
Social Europeu (FSE).  Un programa que posa a disposició de les entitats locals una 
sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement de les característiques del teixit 
productiu del territori com a base per al disseny i implementació de les accions 
ocupacionals i de desenvolupament local, fomentar l’impuls d’accions per identificar i 
donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels 
projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a les 
persones desocupades del territori d’una forma coherent i complementària, així com 
contribuir a una millora de la integració vertical de les actuacions/subvencions 
sectorials per aconseguir un major impacte de les actuacions públiques al territori. 

D’aquesta manera, s’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. 
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: 
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• 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 

 
ACCIÓ 2016: 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 
Productes resultants: 

• Composició de l’equip professional d’impuls en el sí del Consell Comarcal 
• Projecte, estatuts i documentació necessària per a l’impuls a la creació d’una 

associació per a la gestió de serveis de proximitat 
• Marcs de col·laboració per a la creació de serveis d’integració laboral per a 

persones amb discapacitat 
• Disseny organitzatiu i model de negoci del centre especial de treball 
• Pla funcional del servei de teràpia ocupacional 
• Pla operatiu per a la posada en marxa dels serveis 
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ACCIÓ 2017: PROSPECCIÓ, DISSENY I POSADA EN MARXA DE NOUS 
RECURSOS D’INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O RISC 
D’EXCLUSIÓ 
Productes resultants: 

• Mapa dels recursos d’inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc 
d’exclusió de la comarca 

• Diagnòstic de la situació actual dels recursos d’inclusió laboral de persones 
amb discapacitat o en risc d’exclusió de la comarca 

• Programa estratègic per a la generació d’oportunitats d’inclusió laboral al 
territori 

• Disseny funcional de les actuacions i recursos d’inclusió laboral que es posaran 
en marxa 

• Catàleg d’agents – públic i privats – col·laboradors 
• Pla d’acció per a la posada en marxa de les actuacions i recursos seleccionats 

per a la promoció de la inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc 
d’exclusió  

 
Durant 2018 s’han continuat desenvolupant accions clau per a la posada en marxa 
dels dispositius i serveis definits durant 2017 i, per tant, per crear ocupació per a les 
persones amb discapacitat i les persones en risc d’exclusió del territori. Així mateix, ha 
estat l’any de tancament del període estratègic definit al pla dissenyat l’any 2013. 
D’aquesta manera, l’acció realitzada ha permès posar en marxa els recursos per a 
la inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars 
Jussà definits l’any 2017 i, també, redefinir l’estratègia per continuar enfortint els 
serveis de proximitat de la comarca. 
Aquesta acció s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del 
Pallars Jussà 2017-2021 que té entre les seves línies d’acció estratègiques 
prioritàries l’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic 
i social (línia estratègica 1). 
 
El present document recull el resum d’activitats realitzades durant l’any 2018 en el 
marc de l’acció definida. 
 

3. OBJECTIU GENERAL  
L'objectiu general d’aquest procés de treball ha estat posar en marxa els recursos per 
a la inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars Jussà 
definits l’any 2017 i redefinir l’estratègia per continuar enfortint els serveis de proximitat 
de la comarca. Amb la finalitat de continuar afavorint 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. 

S’ha aconseguit, 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 (persones amb discapacitat o en risc d’exclusió). 
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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. 

D’aquesta manera, amb el desenvolupament de l’acció s’ha contribuït a la consecució 
de l’objectiu central del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars 
Jussà 2017-2021: frenar el decreixement poblacional, atraient població i 
aconseguint que decaigui el volum de persones que marxen de la comarca per 
cercar noves oportunitats laborals i, de forma indirecta, atenuar l’envelliment 
poblacional. 

 

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS  
S’han assolit els següents objectius específics: 

- Seguir avançant per posar en marxa i impulsar els recursos definits l’any 2017 
per a la generació d’ocupació: centre especial de treball, programes locals 
d’inclusió, serveis d’intermediació laboral, etc. 

- Donar suport en el desenvolupament dels acords amb actors – públics i privats 
– participants en la realització de les actuacions definides. 

- Avaluar el nivell de consecució del Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta 
integral de serveis de proximitat i redefinir l’estratègia per maximitzar l’aportació 
de valor a les persones i al territori durant el proper període estratègic. 

L’assoliment d’aquests objectius incideix directament en el desenvolupament de la línia 
estratègica 1 del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017-
2021: LE1- L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament 
econòmic i social. 

El pla determina que l’existència de col·lectius amb diferents situacions (com malalties 
cròniques o situació de dependència) i l’envelliment poblacional creen una demanda 
d’atenció en relació a l’assistència a les persones. En la mesura que aquest conjunt de 
la població va en augment, s’obren possibilitats perquè el sector de serveis a les 
persones esdevingui un generador d’activitat econòmica i ocupació en l’entorn. Això a 
banda, els Serveis Socials de la comarca han de continuar abordant l’atenció en 
general als col·lectius vulnerables, amb una situació que ha empitjorat com a 
conseqüència de la crisi econòmica, i en alguns casos, per una situació de 
desarrelament. 

D’aquesta manera, el desenvolupament de l’acció h tingut un impacte transversal en 
les diferents accions que contempla aquesta línia estratègica: 

1.1. Recerca sobre el potencial del sector de l’atenció a les persones com a font 
d’atracció de població a la comarca  

1.2. Continuar l’impuls a la central múltiple de serveis i els altres projectes endegats 
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1.3. Identificar sinèrgies en la prestació de serveis de proximitat a la comarca i amb 
les comarques veïnes  

1.4. Detectar les necessitats de professionalització del sector  

1.5. Analitzar la vinculació i la integració dels serveis socials amb altres sectors i el 
potencial de generació de llocs de treball  

1.6. Elaborar el Pla de millora de l’accessibilitat als elements turístics 

D’aquesta manera, si bé es cert que enforteix el desenvolupament d’aquestes accions, 
l’acció té una vinculació directa amb l’acció 1.2.: Analitzar el funcionament actual de la 
central múltiple de serveis i identificar mancances: en recursos (econòmics, humans, 
materials, tecnològics...), en procediments, gestió, abast territorial, etc. 

Així, s’està portant a terme amb la finalitat de desenvolupar les actuacions que es 
preveuen en aquest marc: 

• Proposar i executar accions de cobertura de les mancances identificades, de 
forma conjunta amb els ens responsables de l’acció 

• Donar continuïtat els projectes que es troben en marxa i no presenten 
mancances destacables 

• Identificar nous projectes d’interès i proposar mecanismes per posar-los en 
marxa: tipus de projectes, accions concretes que els conformarien, 
calendarització, ens responsables d’executar-los i sistema de gestió i 
seguiment, recursos necessaris, abast territorial i poblacional, etc. 
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5. ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN EL PERÍODE GENER – 
DESEMBRE DE 2018 

Durant l’any 2018 s’han portat a terme les següents activitats: 

A. SUPORT EN LA POSADA EN MARXA ELS RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ 
LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O EN RISC D’EXCLUSIÓ 
DEL PALLARS JUSSÀ 

1. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCIÓ PER A LA POSADA EN MARXA 
DE LES ACTUACIONS I RECURSOS SELECCIONATS PER A LA 
PROMOCIÓ DE LA INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT O EN RISC D’EXCLUSIÓ  

Desenvolupament del pla d’acció definit l’any 2017 per a la posada en marxa 
de les actuacions i recursos seleccionats per a la promoció de la inclusió 
laboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. 
Actuacions realitzades: 

a) Creació de l’Espai per a la inclusió laboral al Pallars Jussà 
S’han portat a terme quatre sessions de treball per concretar accions de 
col·laboració entre les entitats del territori al servei de la inclusió laboral 
de les persones amb especials dificultats: 
 Celebració d’una sessió de treball amb la participació de les 

entitats del territori en la que es van definir estratègies i accions 
de col·laboració per a la inclusió laboral i el desenvolupament 
del territori (23 de gener). 
Veure Annex 1: resum de la sessió 

 Celebració d’una sessió de treball amb la participació de les 
entitats del territori per al seguiment de les accions de 
col·laboració acordades (19 d’abril) 
Veure Annex 2: resum de la sessió 

 Celebració d’una sessió de treball amb la participació de les 
entitats del territori per al seguiment de les accions de 
col·laboració acordades (19 de setembre) 
Veure Annex 3: resum de la sessió 

 Celebració d’una sessió de treball amb la participació de les 
entitats del territori per al seguiment de les accions de 
col·laboració acordades (12 de novembre) 
Veure Annex 4: resum de la sessió 

 

En el marc de l’Espai per a la inclusió laboral al Pallars Jussà creat, 
s’han concretat, entre d’altres, les següents accions de col·laboració: 
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 Presentació conjunta a convocatòries de subvencions per 
generar oportunitats laborals concretes per als col·lectius en risc 
d’exclusió: 

• S’ha presentat un projecte en el marc de la convocatòria 
Singulars vinculada a garantia juvenil. El projecte 
presentat té previst atendre a 45 joves, amb accions de 
formació a mida, orientació i seguiment. 

• S’ha definit com a objectiu compartit treballar en la 
formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat, 
identificant els àmbits d’ocupació que per realitat del 
territori i les persones i compliment de requisits 
necessaris es puguin implementar a la comarca. 

• Es continuaran analitzant convocatòries d’interès per 
promoure la inclusió laboral al territori. 

 Disseny de la campanya “Pallars inclusiu”, amb marca pròpia i 
que dona marc a les diverses accions adreçades a 
l’administració, l’empresa i la ciutadania que es portin a terme. 

 Disseny de la Jornada “El compromís de les empreses amb la 
inclusió laboral” que es celebrarà el 7 de març de 2019. 

 Creació d’un espai al drive i un grup de correu que ha facilitat la 
comunicació i treball conjunt entre les entitats. 

 

b) Promoció de la contractació inclusiva per part de les 
administracions públiques del territori: 
 Elaboració d’un primer esborrany de la “GUIA PER A LA 

CONTRACTACIÓ INCLUSIVA. Oportunitats derivades de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014” per a la generació d’oportunitats 
d’inclusió als ajuntaments de la comarca mitjançant la 
contractació pública. 
Es preveu treballar la guia amb la col·laboració dels tècnics 
jurídics del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca 
durant l’any 2019. 
Veure Annex 5: esborrany de la guia 

 

 Elaboració d’una nota tècnica d’”Oportunitats per a la inserció 
laboral derivades de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, adreçada a la incorporació de 
clàusules socials als contractes del territori. 
Veure Annex 6: nota tècnica 
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B. AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 I ELABORACIÓ DEL PLA 
ESTRATÈGIC 2019 – 2023 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT 

Segons el programa de treball previst, durant 2018 s’ha iniciat l’avaluació de l’execució 
del Pla estratègic 2013-2018 per una oferta integral de serveis de proximitat i 
actualització de l’estratègia per als propers anys. 

S’han portat a terme els següents processos de treball: 

• Revisió i actualització de missió, visió i valors. 

• Actualització i redefinició del diagnòstic estratègic. 

• Formulació estratègica: línies estratègiques i objectius estratègics per al 
període 2019-2023 

A la reunió de tancament del nou Pla estratègic es va comptar amb la participació, 
entre d’altres, del Sr. Antonio Reinoso i Gil, Cap de Servei de Suport a la Protecció 
Social dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Lleida, que va valorar 
positivament l’estratègia proposada i va manifestar l’alineació d’aquesta amb les 
prioritats del servei que representa. 

 

Veure annex 7: Pla estratègic 2019-2023 per una oferta integral de serveis de 
proximitat. Actualització estratègica. 

Aquest document recull l’avaluació del Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta 
integral de serveis de proximitat i l’actualització estratègica per al període 20189-2023 
per al desenvolupament del sistema de serveis de proximitat del Pallars Jussà 
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6. SEMINARIS DE TREBALL I REUNIONS CELEBRADES 
S’han celebrat 5 seminaris de l’equip de treball responsable de la coordinació de 
l’acció en les dates següents: 

o 23 de gener 

o 19 d’abril 

o 17 de maig 

o 18 de juny 

o 19 de setembre 

o 16 d’octubre 

o 12 de novembre 

A més, s’ha mantingut una reunió de seguiment (11 de juny). 

 

Veure annex 8: Actes dels seminaris de treball i reunions realitzades. 
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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, s’ha continuat 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, l’any 2018 s’ha constituït una estructura 
pròpia de la comarca que gestiona aquests serveis i és l’entitat que canalitza les 
contractacions associades al projecte, sota un marc de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà: ALBA JUSSÀ. 

ALBA JUSSÀ, Societat Cooperativa Catalana Limitada s’ha constituït com una 
cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense afany de lucre. L'objecte 
social d’Alba Jussà SCCL és oferir una atenció integral a persones amb diversitat 
funcional i també a infants, joves, adults i gent gran; partint de les seves necessitats i 
els seus interessos i el de les seves famílies, amb la finalitat d’aconseguir el seu 
màxim desenvolupament humà i la seva màxima inclusió dins de la societat. 

Resultats: 

• CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
Es manté un contracte de centre especial de treball per a la realització de 
tasques de neteja. 

 
• SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

S’ha posat en marxa el servei, amb 9 places en les quals s’atenen a 12 
persones en total. 
 

• CLUB SOCIAL PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL:  
Com a continuació de l’etapa inicial del Club social, s’han portat a terme 
activitats de lleure, amb participació de 18 persones amb trastorn mental (l’any 
2016 eren 10 les persones participants i l’any 2017, 17). 

 

• PROGRAMA DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA LLAR: 
S’ha mantingut la tendència creixent en el volum creixent del nombre de 
persones usuàries: 
 

 

 
 

2014 2015  2016 2017 2018 
5 places 5 places   4 places 6 places 11 places  
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• CENTRE POLIVALENT D’AUTONOMIA PERSONAL I INTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL  
S’ha iniciat l’activitat del banc d’ajudes tècniques, generant ocupació per una 
persona amb discapacitat que porta a terme l’activitat de neteja i manteniment 
dels productes (mitjançant la col·laboració amb Alba Jussà).  

S’ha incorporat també la figura d’un terapeuta ocupacional a mitja jornada, que 
complementa l’atenció que realitzen al centre els professionals de serveis 
socials del Consell Comarcal. 

Respecte l’activitat del centre: 

o S’han atès 18 consultes, de les quals s’ha formalitzat préstec de 
productes a 8 famílies. 

o S’han realitzat visites de dos grups del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 
cures auxiliars d’infermeria de l’INS Tremp i una jornada comarcal 
intergeneracional adreçada a la gent gran. 

• VOLUNTARIAT  
En el marc del Servei de Voluntariat Europeu del Pallars Jussà posat en marxa 
l’any 2016 han participat 5 voluntaris europeus durant 2018. 
A més, entre 6 i 7 persones voluntàries del territori participen setmanalment en 
serveis vinculats al projecte. 

 

• PROJECTE ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL 
Grup d’Ajuda Mútua en famílies, en el qual  han participat en les sessions 3 
famílies. 
Grup d’Ajuda Mútua en primera persona, en el qual han participat en les 
sessions 3 persones 

 

Nombre total de persones ateses: 60 

Nombre total de professionals contractats als serveis Alba Jussà: 7 
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Generem noves oportunitats per a les persones del territori 
 

 

 

Inclusió laboral i desenvolupament del territori 

Resum de la reunió celebrada el 23 de gener de 2018 

 

Presentació 

Durant els últims anys, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha posat en marxa una 
estratègia per a la creació de serveis de proximitat dirigit a les persones més 
vulnerables del territori – amb el suport del Projecte ''Treball a les 7 comarques'' del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

En l’impuls a aquesta estratègia és clau comptar amb la participació de tots els agents 
implicats, partint de la realització d’un exercici compartit de diagnòstic de les 
necessitats de les persones i el territori, per concretar quins dispositius i serveis seran 
necessaris per crear nous llocs de treball i ocupació per als col·lectius amb més 
dificultats d’inserció del territori.  

Amb aquest objectiu, el dia 30 de novembre es va portar a terme una sessió de 
diagnòstic amb participació d’agents clau del territori. En aquella sessió es va acordar 
continuar treballant per identificar espais de col·laboració entre les entitats del territori, 
amb el suport del Consell Comarcal 

 

Entitats assistents 

• Consell Comarcal del Pallars Jussà 

• Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

• Associació Alba Jussà 

• Associació Reintegra 

• PAI2 Pallars  

• Actúa, SCCL  

• Alter Civites 
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Acords de la reunió 

• Cercar sinergies amb la taula territorial convocada per l’Ateneu Cooperatiu de 
l’Alt Pirineu i Aran i que preveu convocar taules sectorials (agroalimentari, 
tercer sector i turisme). 

• Començar a treballar amb les entitats assistents, incorporant Càritas, amb un 
plantejament d’Espai per la inclusió laboral al territori. 

De cara a futur s’analitzarà la possibilitat de formalitzar l’espai en una Taula de 
concertació. 

En aquest sentit, s’acorda que la primera tasca que es portarà a terme serà la 
definició d’aquest espai per part de les entitats, amb el suport del Consell 
Comarcal. 

• Col·laborar en els següents projectes concrets: 

o Disseny i llançament de la campanya “Pallars inclusiu”, amb marca 
pròpia i que doni marc a les diverses accions adreçades a 
l’administració, l’empresa i la ciutadania que es portin a terme. Entre 
aquestes accions s’identifiquen en un primer moment les següents: 

§ Elaboració d’una Guia de contractació inclusiva, adreçada a les 
administracions públiques del territori. D’acord amb la nova llei 
contractes, que entra en vigor al març, i que incorpora novetats 
com: 

• Obligació d’incorporar clàusules socials. 
• Obligació de realitzar reserva de contractes a CET i EI 

d’iniciativa social sense afany de lucre. 
• Canvis en els contractes menors. 

En aquesta guia s’inclourà informació de les entitats que 
ofereixen recursos d’inclusió laboral al territori. 
 
S’acorda portar a terme el següent procés de treball per a la 
realització de la guia: 

• Elaboració d’un esborrany de la guia. 
• Contrast amb les entitats del territori. 
• Contrast amb alcaldes, secretaris i interventors dels 

Ajuntaments de la Comarca. 
• Tancar la guia en una jornada de treball. 

o Incorporar la reflexió sobre el compromís de les empreses en la inclusió 
laboral dels col·lectius amb especials dificultats. 
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o Coordinació de les entitats del territori per a la presentació conjunta de 
projectes a les convocatòries del SOC. Es celebrarà una sessió de 
treball específica per aprofundir en el coneixement de les convocatòries. 

o Analitzar les possibilitats de col·laboració amb el Programa Incorpora de 
l’Obra Social “la Caixa”. 

o Més endavant s’analitzarà la possibilitat de celebrar jornades 
específiques amb entitats, administracions i empreses. 

 

Dels acords detallats, se’n deriven les següents tasques que els assistents es 
comprometen a desenvolupar: 

• Creació d’un espai al drive i un grup de correu (Consell Comarcal). 

• Disseny de logotip, imatge i estratègia de marketing de la campanya Pallars 
Inclusiu (Reintegra). 

• Elaboració de la Guia de contractació pública (Consell Comarcal, amb el suport 
d’Alter Civites). 

• Definició del discurs i accions per enfortir el compromís de les empreses 
(incloent el compromís de la ciutadania amb accions com el teaming) 
(Associació Alba i PAI2). 

• Presentar sol·licitud d’un Agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) al 
SOC (totes). 

 

S’acorda celebrar una nova sessió de treball el dia 19 d’abril, a les 12:00h. 
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Inclusió laboral i desenvolupament del territori 

Resum de la reunió celebrada el 19 d’abril de 2018 

 

Entitats assistents 

• Consell Comarcal del Pallars Jussà 

• SOC 

• Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

• Associació Alba Jussà 

• PAI2 Pallars  

• Actúa, SCCL  

• Alter Civites 

 

Acords de la reunió 

Es repassen els acords presos a la reunió celebrada el 23 de gener, compartint l’estat 
d’execució dels mateixos: 

• Creació d’un espai al drive i un grup de correu (Consell Comarcal). 

Es confirmen les persones que participaran en aquest espai. Des del Consell 
Comarcal es crearà de manera imminent.  

• Disseny de logotip, imatge i estratègia de marketing de la campanya Pallars 
Inclusiu (Reintegra). 

Reintegra està pendent de començar a treballar en aquest tema. Quan es 
disposi d’un primer plantejament es compartirà amb els participants del grup 
per anar treballant abans de la propera reunió. 

• Elaboració de la Guia de contractació pública (Consell Comarcal, amb el suport 
d’Alter Civites). 
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Es disposa d’un primer esborrany que s’està treballant a nivell intern al Consell 
Comarcal. Més endavant es compartirà amb les entitats. 

Es comparteix la proposta de celebrar unes jornades a la tardor, en la qual es 
presentarà la guia, amb els continguts següents: 

o Nou marc legislatiu de contractació pública: 

§ Eines i possibilitats de generació d’oportunitats d’inclusió laboral. 

§ Clàusules socials en la contractació. 

o Exemples d’aplicació de clàusules socials. 

o Experiències d’inclusió al territori. 

Es valora molt positivament i s’acorda avançar una nota sobre la possibilitats 
d’incorporar clàusules socials d’inserció en processos de contractació per tal de 
poder-les anar incorporant abans de la publicació de la guia (Consell Comarcal, 
amb el suport d’Alter Civites). 

• Definició del discurs i accions per enfortir el compromís de les empreses 
(incloent el compromís de la ciutadania amb accions com el teaming) 
(Associació Alba i PAI2). 

S’està analitzant la possibilitat d’aprofitar algun espai de trobada d’empresaris 
per implicar les empreses.  

S’acorda valorar les següents accions: 

o Aprofitar en el sopar anual dels empresaris (19 de maig) per poder 
incorporar el valor afegit del compromís amb la inserció laboral dels 
col·lectius amb especials dificultats. 

o Elaborar una guia per promoure el compromís de les empreses. 
S’acorda consultar amb Reintegra els materials que tenen a disposició 
en el marc del Programa Incorpora. 

o Incorporar informació en el suport a les assessories i gestories que es 
fa des de l’Ateneu. 

• Presentar sol·licitud d’un Agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) al 
SOC (totes). 

Habitualment la convocatòria es publica a l’estiu. Per demanar-ho cal disposar 
d’una estratègia pel territori (es pot emmarcar en el projecte 7 comarques) i cal 
acreditar la creació de llocs de treball amb el desenvolupament del projecte.  
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Es contrastarà a nivell intern del Consell Comarcal si es demana per altres 
projectes i si és compatible amb la sol·licitud d’un AODL per a la promoció de la 
inclusió laboral.  

També es valoraran altres possibilitats, com els plans locals d’inclusió social. 

Es cercarà informació sobre nombre de persones amb especials dificultats 
aturades a la comarca per fonamentar les sol·licituds que es presentin. 

 

Les entitats informen de la previsió de presentació conjunta d’una sol·licitud per a la 
realització d’un projecte singular en la convocatòria actualment oberta. 

 

S’acorda celebrar una nova sessió de treball el dia 19 de setembre, a les 10:00h. 
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Inclusió laboral i desenvolupament del territori 

Resum de la reunió celebrada el 19 de setembre de 2018 

 

Entitats assistents 

• Consell Comarcal del Pallars Jussà 

• SOC 

• Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

• Associació Reintegra 

• Associació Alba Jussà 

• PAI2 Pallars  

• Actúa, SCCL  

• Alter Civites 

 

Acords de la reunió 

Es repassen els acords presos a la reunió celebrada el 19 d’abril, compartint l’estat 
d’execució dels mateixos: 

• Campanya adreçada a empreses el territori: 

Alba Jussà i Reintegra han treballat una proposta de logo i tríptic de 
presentació per fer difusió de l’aposta socialment compromesa impulsada per 
les entitats del territori. 

Des del Consell Comarcal es proposa, com a accions complementàries a 
l’elaboració del tríptic de presentació de la iniciativa: 

o Tenir presència a les xarxes socials explicant l’activitat que porten a 
terme les entitats. 
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o Fer un acte públic de signatura del compromís de les entitats que estan 
treballant a l’espai de concertació. Es pot celebrar a l’Ateneu. 

Es valoren com a possibles convidats per atreure empresariat: 

- Josep Santacreu (president de Respon.cat i conseller delegat de 
DKV Assegurances) 

- Josep Maria Canyelles (coordinador de Respon.cat) 

- Representant d’alguna pime compromesa 

En aquest acte es donarà a conèixer qui són les entitats del territori, els 
objectius de l’espai de concertació i les línies de compromís que poden 
incorporar les empreses amb el suport de les entitats. 

De manera prèvia, per poder-ho comunicar a la jornada i establir les 
bases del treball compartit entre les entitats, s’acorda definir les línies 
d’acció de cada entitat i les actuacions que s’impulsen des de l’espai de 
concertació. 

Aquest marc compartit es formalitzarà en l’acord que es signi. S’acorda 
valorar la conveniència que l’administració pública signi aquest acord 
juntament amb les entitats. 

S’acorda convocar una reunió de treball per concretar els elements 
bàsics de l’acord i que es comunicaran a les empreses: 

- Qui som les entitats que formem part de l’espai 

- Què fa cada entitat  

- Compromís ètic (valors compartits) 

- Què poden fer les empreses 

Alter Civites elaborarà un guió de treball que compartirà de manera 
prèvia a la reunió. 

• Guia de contractació pública:  

Pendent d’elaboració de la versió definitiva, quan la Diputació de Barcelona 
publiqui la nova versió de clàusules proposades als ajuntaments. Una vegada 
tancada la guia es reprendrà la preparació de la jornada amb ajuntaments, 
valorant com implicar als interventors dels ajuntaments. 

• Presentació conjunta a convocatòries: 
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Les entitats han treballat conjuntament en la preparació d’una sol·licitud d’una 
convocatòria per a la formació i acompanyament orientat a la millora de 
l’ocupabilitat dels joves. Encara no s’ha publicat la convocatòria. 

S’acorda valorar la possibilitat de presentar sol·licitud a la convocatòria d’ajuts 
a la contractació de persones en risc d’exclusió. 

• Calendari: 

S’acorda celebrar una nova sessió de treball el dia 12 de novembre, d’11:30h. 
a 14h. adreçada a concretar el contingut de l’acord entre entitats. 

La jornada amb empreses del territori es celebrarà el mes de febrer (entre el 4 i 
el 10, pendent de contrastar amb els ponents convidats). 
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Inclusió laboral i desenvolupament del territori 

Resum de la reunió celebrada el 12 de novembre de 2018 

 

Entitats assistents 

• Consell Comarcal del Pallars Jussà 

• SOC 

• Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

• Associació Reintegra 

• Associació Alba Jussà 

• PAI2 Pallars  

• Alter Civites 

 

Acords de la reunió 

Es repassen els acords presos a la reunió celebrada el 19 de setembre, compartint 
l’estat d’execució dels mateixos: 

• Projecte presentat en el marc dels Singulars vinculats a garantia juvenil: 

Pendent de resolució. El projecte presentat té previst atendre a 45 joves, amb 
accions de formació a mida, orientació i seguiment. 

En el desenvolupament del projecte, s’acorda analitzar la compatibilitat de 
participació en les activitats previstes per part de persones usuàries de serveis 
laborals i ocupacionals. 

• Potencials nous projectes: 

De cara a futur, s’identifica com a potencial objectiu compartit treballar en la 
formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat, identificant els àmbits 
d’ocupació que per realitat del territori i les persones i compliment de requisits 
necessaris es puguin implementar a la comarca. 
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S’acorda portar a terme una sessió de treball per definir el projecte, focalitzant 
els certificats relacionats amb els àmbits dels serveis mediambientals i neteja 
de boscos, jardineria i neteja.  

Des del SOC s’identificaran els requisits vinculats a cada un d’aquests 
certificats com a preparació de la sessió. 

• Campanya adreçada a empreses el territori: 

Es recupera la proposta d’Alba Jussà i Reintegra de logo i tríptic de presentació 
per fer difusió de l’aposta socialment compromesa impulsada per les entitats 
del territori i s’acorden els següents elements: 

o Nom espai: Espai per la inclusió laboral al Pallars Jussà  

o Descripció:  

Som un espai col·laboratiu d’entitats del territori compromeses: 

- que cooperen per oferir recursos socials, educatius i laborals a 
les persones, 

- per contribuir a fer del Pallars Jussà un territori socialment 
responsable (explicar el concepte del territori socialment 
responsable). 

o Incorporar els logos de les entitats amb link a la web respectiva. 

o Beneficis per a l’empresa d’apostar per la inserció laboral: 

- Reconeixement com a empresa responsable. 

- Millora de condicions productives i de clima laboral. 

- Obtenció de beneficis fiscals. 

o Serveis que les entitats de l’espai ofereixen a les empreses. 

Des de l’Ateneu es tancarà la proposta de tríptic i es compartirà amb les 
entitats.  

• Jornada “El compromís de les empreses amb la inclusió laboral”: 

Respecte a la jornada prevista, des de l’Associació Alba es comenta que 
anualment es porta a terme una jornada adreçada a l’empresariat i es valora 
cercar sinergies per a l’organització amb el suport del Programa Incorpora. 
S’acorda, així, cercar la confluència entre les dues jornades. 

Es concreta una proposta de programa de la jornada: 
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o Conferència marc: la inclusió laboral com un eix dels territoris 
socialment responsables. 

o El compromís en la generació d’ocupació en el marc d’un territori 
socialment responsable: experiències del territori (empreses, 
institucions). 

o Presentació de l’Espai per la inclusió laboral al Pallars Jussà (vídeo) i 
signatura pública de l’acord. 

Aspectes organitzatius: 

o Data proposada: 7 de març 

o Lloc: es proposa celebrar la jornada a Pobla (pendent de confirmar). 

o Es cercarà un/a conductor/a de la sessió (es comparteix el nom del 
gerent de Jussactiu com a potencial conductor). 

o Es demanarà a l’associació Respon.cat que realitzi la conferencia marc 
(el coordinador de l’associació, Josep Maria Canyelles o la responsable 
de projectes, Nekane Navarro). 

o Albajussà elaborarà el vídeo de presentació de les entitats de l’espai. 

o Des de Reintegra es proposaran organitzacions del territori per la taula 
rodona. 

o Des de PAI2 s’ofereix la possibilitat de servir el cafè a la pausa. 

• Calendari: 

S’acorda celebrar una nova sessió de treball per preparar la jornada el dia 14 
de gener, de 12:00h. a 13:30h. adreçada a concretar el contingut de l’acord 
entre entitats. 

 

 



 

 

 

 

GUIA PER A LA CONTRACTACIÓ INCLUSIVA 
Oportunitats derivades de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 
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I. Les clàusules d’inserció laboral: què són 
Les clàusules d’inserció laboral tenen per finalitat fomentar l'ocupació de les 
persones més desfavorides en el mercat laboral, com són les persones amb 
discapacitat, les persones joves, les persones aturades de llarga durada, etc.: 

• Es poden incorporar: o bé obligant a que un percentatge de la plantilla que 
executarà el contracte siguin persones o col·lectius desfavorits del mercat 
laboral; o bé concretant quin nombre de persones i amb quin perfil 
l'empresa haurà de contractar per executar el contracte. 

• Es poden incloure en el plec de clàusules com a condició d'execució, en els 
contractes que requereixin la utilització de recursos humans, obligant al fet que 
un nombre determinat de persones treballadores adscrites a l'execució del 
contracte estiguin incloses en algun dels col·lectius desfavorits del mercat 
laboral. 

□ En aquells contractes que, per a la seva execució, requereixin la contractació 
de nou personal, es pot exigir en el plec de clàusules que un nombre 
determinat de les noves contractacions adscrites a l'execució del contracte 
estiguin dins d'aquests col·lectius. 

□ En aquesta tipologia de clàusules, s'inclouen les clàusules inclusives de 
persones amb discapacitat amb major risc d'exclusió. L'objectiu d'aquestes 
clàusules és crear més i millors oportunitats de treball per a les persones amb 
grans discapacitats, a través del foment d'una contractació pública inclusiva.  

□ També es poden incorporar, en l'execució del contracte, clàusules socials 
d'integració de persones amb discapacitat amb major risc d'exclusió, orientades 
a la contractació amb centres especials de treball, les quals prioritzin la 
incorporació laboral de persones amb discapacitat amb especials dificultats. 

□ Així mateix, pot establir-se, com a control d'execució, que l'adjudicatari 
acrediti semestralment el manteniment del compliment de la quota de reserva 
durant tota l'execució del contracte. 

En aquesta guía detallarem el contingut de totes aquestes possibilitats. 
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II. Generació d’oportunitats de treball per a les persones amb 
especials dificultats des de la contractació pública socialment 
responsable 
La incorporació de criteris de responsabilitat social per part de les 
administracions públiques en les seves decisions de compra i contractació és un 
instrument de cohesió, compromís i sostenibilitat, des de la seva responsabilitat en 
liderar la construcció de mercats més sostenibles i societats inclusives. 

Les administracions públiques tenen, des de la perspectiva de l’interès públic a la qual 
han de respondre, l’obligació d'assegurar les condicions necessàries per a garantir 
la igualtat d'oportunitats, participació i inclusió social de les persones amb 
dificultats.  

En aquest sentit, primar a les entitats dedicades a la inserció sociolaboral no 
suposa competència deslleial, ni vulnera la lliure concurrència, ni atempta contra 
els principis bàsics de la contractació. 

Segons l’ordenament jurídic, els poders públics estan obligats a adoptar les mesures 
d'acció positiva suplementàries per a aquelles persones que objectivament pateixen 
un major grau de discriminació o presenten menys igualtat d'oportunitats, com són les 
persones amb discapacitat i les persones en risc d’exclusió social: 

Algunes dades 

Persones amb discapacitat: 

□ A Catalunya gairebé 530.000 persones tenen legalment reconeguda una 
discapacitat, representen el 7% del conjunt de la població catalana i el 5,7% 
de la població total en edat de treballar (2017).  

□ La taxa d’ocupació va ser del 23,4% davant del 60,9% que va presentar la 
població sense discapacitat, i només representa el 0,46% del total de la 
contractació realitzada a Catalunya.  

□ Les baixes taxes d’activitat i d’ocupació ens alerten de l’evident situació de 
desavantatge de les persones amb discapacitat en el mercat de treball, 
especialment les que presenten una discapacitat severa.  

□ A Catalunya, el 63% de la contractació realitzada durant el 2016 a persones 
amb diversitat funcional va ser en centres especials de treball. El baix nivell 
de contractació al mercat ordinari fa que els CET siguin un clar instrument 
d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.  

□ El salari brut mitjà de les persones assalariades amb discapacitat va ser de 
19.569,6 euros, un 15,7% inferior al de les persones sense discapacitat, 
segons dades de l’INE per a Espanya 2015. Però les persones amb 
discapacitat intel·lectual i mental reben salaris molt més baixos, un 36,9% i un 
19,8%, respectivament, inferiors al salari brut mitjà del total del col·lectiu.  
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Persones en risc d'exclusió social: 

□ A Catalunya 1 de cada 5 persones viuen en risc de pobresa o exclusió social:. 

 

□ La taxa d’ocupació de les persones majors de 55 anys en situa en el 54%, i la 
taxa d’atur juvenil (dels menors de 25 anys) arriba al 34,3% (davant el 15,7% 
del total de la població). 

□ En el cas de les persones en situació o risc d'exclusió social, les empreses 
d'inserció desenvolupen una tasca imprescindible per reduir l'escletxa social i 
econòmica entre la ciutadania.  

□ A Catalunya hi ha 57 empreses amb 2.693 treballador/es que desenvolupen els 
itineraris d’inserció de 1.443 persones en risc d’exclusió social (dades de 
2016). 

□ Les especials dificultats per accedir al mercat de treball es presenten, així, com 
a factor afegit per a la discriminació múltiple de persones amb discapacitat i de 
les persones en risc d’exclusió. 

D’aquesta manera, l'aposta per la contractació pública socialment responsable des 
de les institucions públiques suposa una oportunitat per contribuir a la 
generació d'oportunitats de treball de les persones amb especials dificultats que 
treballen als centres especials de treball i a les empreses d'inserció. 

Impacte i retorn econòmic dels centres especials de treball i les empreses 
d’inserció: 

□ Les empreses d'inserció varen generar a Espanya un benefici social de 
més de 31 milions d'euros el 2009. L'Administració Pública va ingressar, en 
concepte de Seguretat Social i IRPF dels  treballadors d'inserció, 6,4 milions 
d'euros, el que representa més del 80% de les subvencions rebudes.  

□ Per cada euro invertit  (1€) per les administracions públiques, els CET 
d'iniciativa social sense afany de lucre retornen a la societat entre 3,66 € i 
4,49 € (estudis SROI realitzats a la Fundació Asproseat Empresa i Treball i 
Taller Àuria cooperativa). 
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Font: SROI de Taller Àuria Cooperativa (2014) 

 

Promovent la contractació pública socialment responsable (incentivant la compra 
de productes i serveis dels centres especials de treball i les empreses d'inserció, la 
inserció laboral de les persones amb especials dificultats, etc.) les administracions 
públiques poden portar a terme una actuació clau en la millora del sistema de 
benestar del nostre país. 

  

Havent rebut una 
inversió pública de 
2.705.272,71 €, el 
retorn de l'activitat 
del CET sobre la 
inversió pública 
realitzada és de 
prop de 
13.401.282 € amb 
una taxa de retorn 
del 449% (2013).  
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III. Les clàusules socials en la contractació pública segons 
l’ordenament jurídic actual 

Entenem per clàusula cadascuna de les disposicions que estipulen el 
contingut d'un contracte, establint drets i deures d'obligat compliment 

per les parts.  

D'aquesta manera, s’entén per Clàusules Socials la inclusió de certs 
criteris en els processos de contractació pública, en virtut dels qual 
s'incorporen al contracte aspectes de política social, com el foment 

de l'ocupació de persones en situació o risc d'exclusió social amb 
l'objecte de facilitar el seu procés d'inserció sociolaboral. 

Comissió Europea (“Adquisicions socials. Una guia per considerar 
aspectes socials en les contractacions públiques”) 

A més a més de ser vies perfectament legals i previstes en el nostre ordenament 
jurídic, representen una excel·lent oportunitat per garantir la viabilitat i la creació 
de llocs de treball en els col·lectius que tenen especials dificultats per accedir al 
món laboral: les persones amb discapacitat i les persones en risc d'exclusió. 

 

Algunes novetats de la nova Llei de Contractes del Sector Públic  

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

 

Fomenta la incorporació de criteris socials en la contractació pública: 

• En tota contractació pública s'incorporaran de manera transversal i 
preceptiva criteris socials, quan guardin relació amb l'objecte del contracte. 

• Aquests criteris socials hauran d'estar vinculats, en tot cas, a la finalitat 
del contracte. Fins ara, aquesta vinculació havia de ser directa. La nova LCSP 
flexibilitza aquest requisit, a l'entendre vinculat qualsevol criteri que es refereixi 
o integri les prestacions que s'hagin de realitzar en virtut de l'esmentat 
contracte, en qualsevol dels seus aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle 
de vida. Segueix sent recomanable incloure-ho a l’objecte, per reforçar la 
dimensió social, mediambiental o ètica del contracte, i també per instruir a 
empreses i entitats licitadores sobre el compromís amb un model de 
contractació pública socialment responsable. 

• Regirà, com a principi fonamental dels criteris d'adjudicació dels contractes 
públics, el de millor relació qualitat-preu, reemplaçant així al de "oferta 
econòmicament més avantatjosa", que es podrà avaluar d'acord amb 
consideracions socials. 
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• Es poden exigir etiquetes específiques com a mitjà de prova de que 
l'adjudicatari compleix les característiques socials exigides. 

• En defecte de previsió expressa, s'aplicaran criteris socials per al desempat 
entre dues o més ofertes, havent d'atendre, per aquest ordre, al major 
percentatge de (a) treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió, (b) 
temporals, o (c) dones. 

 

IV. Fases en les quals es poden incorporar clàusules socials 
d’inserció 

1. Fase d’Admissió d’una oferta: 

Com objecte del contracte: requisit per ser admès en el concurs – aquest cas 
possibilita l’aplicació: 

• Contractes reservats per a centres especials de treball d'iniciativa 
social, centres d'inserció o programes d'ocupació protegida (disposició 
addicional 4ª),  

• així com la reserva de certs contractes de prestació de serveis socials, 
culturals i de salut per a determinades organitzacions que determinats 
requisits per la seva raó social, repartiment de beneficis, direcció i 
organització de la propietat (disposició addicional 48a). 

 Prohibició per contractar: 

• Incompliment de la quota d’inserció de persones amb discapacitat (art. 
71.2.) 

• Compliment de condicions d’accessibilitat (art. 93.1) 

2. Fase de valoració: 

Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris d'adjudicació amb base a la millor 
relació qualitat-preu; aquesta relació s'avaluarà d'acord amb criteris econòmics 
i qualitatius, inclosos aspectes mediambientals, socials, d'innovació i 
desenvolupament (article 145). 

Criteris d’adjudicació per desempat: l’article 147 inclou diversos criteris 
referits al percentatge de persones amb discapacitat de l'entitat licitadora, la 
condició d'empresa d’inserció, entitats sense ànim de lucre, organitzacions de 
comerç just o un major nombre de mesures que afavoreixin la igualtat entre 
dones i homes. 
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3. Fase d’execució del contracte:  

L'article 202 assenyala que les condicions especials d'execució es poden 
referir, en especial, a consideracions econòmiques, relacionades amb la 
innovació, de tipus mediambiental o de tipus social i obligant a introduir en el 
plec clàusules administratives particulars almenys una de les condicions 
especials legalment previstes. Finalment, amplia les possibilitats de 
penalització amb sancions econòmiques o la resolució del contracte a tota la 
cadena de subcontractació de l'execució contractual. 

 L’article 129 detalla la informació sobre les obligacions relatives a la 
 fiscalitat, la protecció del medi ambient, l’ocupació i les condicions 
 laborals i de contractar un percentatge específic de persones amb 
 discapacitat. 

 L’article 130 estableix les condicions de subrogació en contractes de treball. 

 

V. Contingut, justificació i forma pràctica d’utilització de 
clàusules socials d’inserció 

A. FASE D’ADMISSIÓ: clàusules socials com a requisits per a l'admissió 
d'ofertes 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 

S’han de fixar percentatges mínims de reserva del dret a participar en els 
procediments d’adjudicació de determinats contractes, o de determinats lots d’aquests, 
a centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció, o un 
percentatge mínim de reserva de l’execució d’aquests contractes en el marc de 
programes d’ocupació protegida, a condició que el percentatge de treballadors amb 
discapacitat o en situació d’exclusió social dels centres especials d’ocupació, de les 
empreses d’inserció o dels programes sigui el que preveu la seva normativa de 
referència i, en tot cas, almenys del 30 per 100. 

Percentatge mínim de reserva de 7 per cent, que s’ha d’incrementar fins a un 10 per 
cent quatre anys després d’entrar en vigor la llei. 

En l’anunci de licitació s’ha de fer referència a aquesta disposició. 

Com realitzar una adequada aplicació de la Disposició Addicional Quarta: 

• PRIMER: recollir dins la FINALITAT DEL CONTRACTE: que el mateix pretén 
afavorir el treball i l’activitat laboral de les persones amb discapacitat o en 
situació d’exclusió social, que degut al tipus o la gravetat de les seves 
dificultats, no poden exercir una activitat professional en condicions normals. 
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• SEGON: recollir dins de les clàusules referides a l’OBJECTE del contracte: que 
el desenvolupament de les activitats o serveis que es contractin han de ser 
realitzats o oferts per entitats que contemplin la condició de ser un centres 
especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció, o un percentatge 
mínim de reserva de l’execució d’aquests contractes en el marc de programes 
d’ocupació protegida, a condició que el percentatge de treballadors amb 
discapacitat o en situació d’exclusió social dels centres especials d’ocupació, 
de les empreses d’inserció o dels programes sigui el que preveu la seva 
normativa de referència i, en tot cas, almenys del 30 per 100. 

• TERCER: fer esmena expressament a l’anunci de licitació que aquesta 
contractació pública aplica la reserva de participació pels centres especials de 
treball i empreses d’inserció prevista a la Disposició Addicional Quarta. 

• QUART: recollir en relació amb la tramitació, procediment i forma 
d’adjudicació que el procediment d’adjudicació és el següent: Obert de 
reserva per CET o EI. 

• CINQUÉ: afegir als Annexos i Models – de Declaració Responsable i similars 
– un apartat amb la següent redacció: “Que es compleixi la condició de ser un 
CET o EI d’acord amb la normativa aplicable i les condicions previstes en la 
Disposició Addicional Quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014”. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 48: Reserva de certs contractes de serveis socials, 
culturals i de salut a determinades organitzacions 

Es poden reservar a determinades organitzacions el dret a participar en els 
procediments de licitació dels contractes de serveis de caràcter social, cultural i de 
salut. 

Aquestes organitzacions  han de complir totes i cadascuna de les condicions següents: 

a) Que el seu objectiu sigui la realització d’una missió de servei públic vinculada 
a la prestació dels serveis que recull l’apartat primer. 

b) Que els beneficis es reinverteixin amb la finalitat d’assolir l’objectiu de 
l’organització; o, en cas que es distribueixin o redistribueixin beneficis, la 
distribució o redistribució s’ha de fer d’acord amb criteris de participació. 

c) Que les estructures de direcció o propietat de l’organització que executi el 
contracte es basin en la propietat dels empleats, o en principis de participació, 
o exigeixin la participació activa dels empleats, els usuaris o les parts 
interessades. 
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d) Que el poder adjudicador de què es tracti no hagi adjudicat a l’organització un 
contracte per als serveis en qüestió d’acord amb aquest article en els tres anys 
precedents. 

La durada màxima del contracte no ha d’excedir els tres anys. 

En l’anunci que serveixi de mitjà de convocatòria de la licitació s’ha de fer 
referència a aquesta disposició addicional. 

 

PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR 

Incompliment de la quota d’inserció de persones amb discapacitat (art. 71.2.) 

Serà prohibició per contractar en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no 
complir el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors 
amb discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

L’acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent 
per a persones amb discapacitat s’ha de fer mitjançant la presentació de declaració 
responsable. 

 

B. FASE DE VALORACIÓ 

Article 145. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte. 

L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris 
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 

La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics I 
qualitatius, que poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l’objecte 
del contracte: 

• al foment de la integració social de persones amb discapacitat, persones 
desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones 
assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció sociolaboral de 
persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social;  

• la subcontractació amb centres especials de treball o empreses d’inserció;  

• ... 

Els criteris a què es refereix l’apartat 1 que han de servir de base per a l’adjudicació 
del contracte s’han d’establir en els plecs de clàusules administratives particulars o en 
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el document descriptiu, i han de figurar en l’anunci que serveixi de convocatòria de la 
licitació, per la qual cosa han de complir els requisits següents: 

a. En tot cas han d’estar vinculats a l’objecte del contracte. 

b. S’han de formular de manera objectiva, amb ple respecte als principis 
d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat, i no han de conferir 
a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada. 

c. Han de garantir la possibilitat que les ofertes siguin avaluades en condicions de 
competència efectiva i han d’anar acompanyats d’especificacions que permetin 
comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb la 
finalitat d’avaluar la mesura en què les ofertes compleixen els criteris 
d’adjudicació. En cas de dubte, s’ha de comprovar de manera efectiva 
l’exactitud de la informació i les proves facilitades pels licitadors. 

Article 146. Aplicació dels criteris d’adjudicació. 

• Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha d’estar relacionat amb 
els costos, que pot ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost 
del cicle de vida. 

• Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, s’ha de donar 
preponderància als que facin referència a característiques de l’objecte del 
contracte que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a 
través de la mera aplicació de les fórmules que estableixen els plecs. 

• Excepte quan es prengui en consideració el preu exclusivament, s’ha de 
precisar en el plec de clàusules administratives particulars o en el document 
descriptiu la ponderació relativa atribuïda a cadascun dels criteris de valoració, 
que es pot expressar fixant una banda de valors amb una amplitud màxima 
adequada. 

Article 147. Criteris de desempat. 

• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini 
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.  
Preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del 
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

• Proposicions d’empreses d’inserció que compleixin els requisits que estableix 
la normativa esmentada per tenir aquesta consideració. 

• En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial, les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, 
amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació 
directa amb ’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts 
o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 
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• Si els plecs no fan la previsió, el criteri de desempat primer serà el percentatge 
superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el 
nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre 
més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla. 

 

C. FASE D’EXECUCIÓ 

Article 129. Informació sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, la protecció 
del medi ambient, l’ocupació i les condicions laborals i de contractar un 
percentatge específic de persones amb discapacitat.. 

• L’òrgan de contractació pot assenyalar en el plec l’organisme o els organismes 
dels quals els candidats o licitadors puguin obtenir la informació pertinent 
sobre, entre d’altres, obligacions relatives a la inserció sociolaboral de les 
persones amb discapacitat, o a l’obligació de contractar un nombre o 
percentatge específic de persones amb discapacitat que són aplicables als 
treballs efectuats en l’obra o als serveis prestats durant l’execució del 
contracte. 

• Quan es faciliti aquesta informació s’ha de sol·licitar als licitadors que 
manifestin haver tingut en compte en l’elaboració de les seves ofertes les 
obligacions derivades.  

Article 130. Condicions de subrogació. 

• Quan l’empresa que estigui efectuant la prestació objecte del contracte que 
s’ha d’adjudicar sigui un centre especial de treball, l’empresa que resulti 
adjudicatària té l’obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les 
persones amb discapacitat que estiguin desenvolupant la seva activitat en 
l’execució del contracte referit. 

Article 202. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 
ètic, mediambiental o d’un altre ordre. 

• Les consideracions de tipus social o relatives a l’ocupació es poden introduir, 
entre d’altres, amb alguna de les finalitats següents:  

• fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb discapacitat; 

• contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al que 
exigeix la legislació nacional;  

• promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en 
el mercat laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en 
situació o risc d’exclusió social a través d’empreses d’inserció. 
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Oportunitats per a la inserció laboral derivades de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
Nota tècnica 

19 d’abril de 2018 

 
Les clàusules d’inserció laboral – dins les clàusules socials – tenen per finalitat 
fomentar l'ocupació de les persones més desfavorides en el mercat laboral, com 
són les persones amb discapacitat, les persones joves o les persones aturades de 
llarga durada, per exemple. 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, fomenta la incorporació 
de criteris socials en la contractació pública: 

• En tota contractació pública s’han d’incorporar de manera transversal i 
preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que tinguin relació amb 
l’objecte del contracte, en la convicció que la seva inclusió proporciona una 
millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i 
millor eficiència en la utilització dels fons públics. També s’ha de facilitar l’accés 
a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com de les 
empreses d’economia social (article 1.3.). 

• Aquests criteris socials hauran d'estar vinculats, en tot cas, a la finalitat 
del contracte. Fins ara, aquesta vinculació havia de ser directa. La nova LCSP 
flexibilitza aquest requisit, a l'entendre vinculat qualsevol criteri que es refereixi 
o integri les prestacions que s'hagin de realitzar en virtut de l'esmentat 
contracte, en qualsevol dels seus aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle 
de vida. Segueix sent recomanable incloure-ho a l’objecte, per reforçar la 
dimensió social, mediambiental o ètica del contracte, i també per instruir a 
empreses i entitats licitadores sobre el compromís amb un model de 
contractació pública socialment responsable. 

• Regirà, com a principi fonamental dels criteris d'adjudicació dels contractes 
públics, el de millor relació qualitat-preu, reemplaçant així al de "oferta 
econòmicament més avantatjosa", que es podrà avaluar d'acord amb 
consideracions socials. 

• Es poden exigir etiquetes específiques com a mitjà de prova de que 
l'adjudicatari compleix les característiques socials exigides. 

• En defecte de previsió expressa, s'aplicaran criteris socials per al desempat 
entre dues o més ofertes, havent d'atendre, per aquest ordre, al major 
percentatge de (a) treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió, (b) 
temporals, o (c) dones. 

Les clàusules socials d’inserció es poden incorporar en les fases d’admissió, de 
valoració i d’execució del contracte: 
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1. Fase d’Admissió d’una oferta: 

Com objecte del contracte: requisit per ser admès en el concurs – aquest cas 
possibilita l’aplicació: 

• Contractes reservats per a centres especials de treball d'iniciativa 
social, centres d'inserció o programes d'ocupació protegida (disposició 
addicional 4ª),  

• així com la reserva de certs contractes de prestació de serveis socials, 
culturals i de salut per a determinades organitzacions que determinats 
requisits per la seva raó social, repartiment de beneficis, direcció i 
organització de la propietat (disposició addicional 48a). 

 Prohibició per contractar: 

• Incompliment de la quota d’inserció de persones amb discapacitat (art. 
71.2.) 

• Compliment de condicions d’accessibilitat (art. 93.1) 

2. Fase de valoració: 

Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris d'adjudicació amb base a la millor 
relació qualitat-preu; aquesta relació s'avaluarà d'acord amb criteris econòmics 
i qualitatius, inclosos aspectes mediambientals, socials, d'innovació i 
desenvolupament (article 145). 

Criteris d’adjudicació per desempat: l’article 147 inclou diversos criteris 
referits al percentatge de persones amb discapacitat de l'entitat licitadora, la 
condició d'empresa d’inserció, entitats sense ànim de lucre, organitzacions de 
comerç just o un major nombre de mesures que afavoreixin la igualtat entre 
dones i homes. 

3. Fase d’execució del contracte:  

L'article 202 assenyala que les condicions especials d'execució es poden 
referir, en especial, a consideracions econòmiques, relacionades amb la 
innovació, de tipus mediambiental o de tipus social i obligant a introduir en el 
plec clàusules administratives particulars almenys una de les condicions 
especials legalment previstes. Finalment, amplia les possibilitats de 
penalització amb sancions econòmiques o la resolució del contracte a tota la 
cadena de subcontractació de l'execució contractual. 

 L’article 129 detalla la informació sobre les obligacions relatives a la 
 fiscalitat, la protecció del medi ambient, l’ocupació i les condicions 
 laborals i de contractar un percentatge específic de persones amb 
 discapacitat. 

 L’article 130 estableix les condicions de subrogació en contractes de treball. 
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Contingut, justificació i forma pràctica d’utilització de clàusules socials 
d’inserció 

A. FASE D’ADMISSIÓ: clàusules socials com a requisits per a l'admissió 
d'ofertes 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 

S’han de fixar percentatges mínims de reserva del dret a participar en els 
procediments d’adjudicació de determinats contractes, o de determinats lots d’aquests, 
a centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció, o un 
percentatge mínim de reserva de l’execució d’aquests contractes en el marc de 
programes d’ocupació protegida, a condició que el percentatge de treballadors amb 
discapacitat o en situació d’exclusió social dels centres especials d’ocupació, de les 
empreses d’inserció o dels programes sigui el que preveu la seva normativa de 
referència i, en tot cas, almenys del 30 per 100. 

Percentatge mínim de reserva de 7 per cent, que s’ha d’incrementar fins a un 10 per 
cent quatre anys després d’entrar en vigor la llei. 

En l’anunci de licitació s’ha de fer referència a aquesta disposició. 

Com realitzar una adequada aplicació de la Disposició Addicional Quarta: 

• PRIMER: recollir dins la FINALITAT DEL CONTRACTE: que el mateix pretén 
afavorir el treball i l’activitat laboral de les persones amb discapacitat o en 
situació d’exclusió social, que degut al tipus o la gravetat de les seves 
dificultats, no poden exercir una activitat professional en condicions normals. 

• SEGON: recollir dins de les clàusules referides a l’OBJECTE del contracte: que 
el desenvolupament de les activitats o serveis que es contractin han de ser 
realitzats o oferts per entitats que contemplin la condició de ser un centres 
especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció, o un percentatge 
mínim de reserva de l’execució d’aquests contractes en el marc de programes 
d’ocupació protegida, a condició que el percentatge de treballadors amb 
discapacitat o en situació d’exclusió social dels centres especials d’ocupació, 
de les empreses d’inserció o dels programes sigui el que preveu la seva 
normativa de referència i, en tot cas, almenys del 30 per 100. 

• TERCER: fer esmena expressament a l’anunci de licitació que aquesta 
contractació pública aplica la reserva de participació pels centres especials de 
treball i empreses d’inserció prevista a la Disposició Addicional Quarta. 

• QUART: recollir en relació amb la tramitació, procediment i forma 
d’adjudicació que el procediment d’adjudicació és el següent: Obert de 
reserva per CET o EI. 

• CINQUÉ: afegir als Annexos i Models – de Declaració Responsable i similars 
– un apartat amb la següent redacció: “Que es compleixi la condició de ser un 
CET o EI d’acord amb la normativa aplicable i les condicions previstes en la 
Disposició Addicional Quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
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espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014”. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 48: Reserva de certs contractes de serveis socials, 
culturals i de salut a determinades organitzacions 

Es poden reservar a determinades organitzacions el dret a participar en els 
procediments de licitació dels contractes de serveis de caràcter social, cultural i de 
salut. 

Aquestes organitzacions  han de complir totes i cadascuna de les condicions següents: 

a) Que el seu objectiu sigui la realització d’una missió de servei públic vinculada 
a la prestació dels serveis que recull l’apartat primer. 

b) Que els beneficis es reinverteixin amb la finalitat d’assolir l’objectiu de 
l’organització; o, en cas que es distribueixin o redistribueixin beneficis, la 
distribució o redistribució s’ha de fer d’acord amb criteris de participació. 

c) Que les estructures de direcció o propietat de l’organització que executi el 
contracte es basin en la propietat dels empleats, o en principis de participació, 
o exigeixin la participació activa dels empleats, els usuaris o les parts 
interessades. 

d) Que el poder adjudicador de què es tracti no hagi adjudicat a l’organització un 
contracte per als serveis en qüestió d’acord amb aquest article en els tres anys 
precedents. 

La durada màxima del contracte no ha d’excedir els tres anys. 

En l’anunci que serveixi de mitjà de convocatòria de la licitació s’ha de fer 
referència a aquesta disposició addicional. 

PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR 

Incompliment de la quota d’inserció de persones amb discapacitat (art. 71.2.) 

Serà prohibició per contractar en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no 
complir el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors 
amb discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

L’acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent 
per a persones amb discapacitat s’ha de fer mitjançant la presentació de declaració 
responsable. 

B. FASE DE VALORACIÓ 

Article 145. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte. 

L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris 
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 
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La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics I 
qualitatius, que poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l’objecte 
del contracte: 

• al foment de la integració social de persones amb discapacitat, persones 
desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones 
assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció sociolaboral de 
persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social;  

• la subcontractació amb centres especials de treball o empreses d’inserció;  

• ... 

Els criteris a què es refereix l’apartat 1 que han de servir de base per a l’adjudicació 
del contracte s’han d’establir en els plecs de clàusules administratives particulars o en 
el document descriptiu, i han de figurar en l’anunci que serveixi de convocatòria de la 
licitació, per la qual cosa han de complir els requisits següents: 

a. En tot cas han d’estar vinculats a l’objecte del contracte. 

b. S’han de formular de manera objectiva, amb ple respecte als principis 
d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat, i no han de conferir 
a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada. 

c. Han de garantir la possibilitat que les ofertes siguin avaluades en condicions de 
competència efectiva i han d’anar acompanyats d’especificacions que permetin 
comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb la 
finalitat d’avaluar la mesura en què les ofertes compleixen els criteris 
d’adjudicació. En cas de dubte, s’ha de comprovar de manera efectiva 
l’exactitud de la informació i les proves facilitades pels licitadors. 

Article 146. Aplicació dels criteris d’adjudicació. 

• Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha d’estar relacionat amb 
els costos, que pot ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost 
del cicle de vida. 

• Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, s’ha de donar 
preponderància als que facin referència a característiques de l’objecte del 
contracte que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a 
través de la mera aplicació de les fórmules que estableixen els plecs. 

• Excepte quan es prengui en consideració el preu exclusivament, s’ha de 
precisar en el plec de clàusules administratives particulars o en el document 
descriptiu la ponderació relativa atribuïda a cadascun dels criteris de valoració, 
que es pot expressar fixant una banda de valors amb una amplitud màxima 
adequada. 

Article 147. Criteris de desempat. 

• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini 
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.  
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Preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del 
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

• Proposicions d’empreses d’inserció que compleixin els requisits que estableix 
la normativa esmentada per tenir aquesta consideració. 

• En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial, les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, 
amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació 
directa amb ’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts 
o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

• Si els plecs no fan la previsió, el criteri de desempat primer serà el percentatge 
superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el 
nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre 
més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla. 

C. FASE D’EXECUCIÓ 

Article 129. Informació sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, la protecció 
del medi ambient, l’ocupació i les condicions laborals i de contractar un 
percentatge específic de persones amb discapacitat.. 

• L’òrgan de contractació pot assenyalar en el plec l’organisme o els organismes 
dels quals els candidats o licitadors puguin obtenir la informació pertinent 
sobre, entre d’altres, obligacions relatives a la inserció sociolaboral de les 
persones amb discapacitat, o a l’obligació de contractar un nombre o 
percentatge específic de persones amb discapacitat que són aplicables als 
treballs efectuats en l’obra o als serveis prestats durant l’execució del 
contracte. 

• Quan es faciliti aquesta informació s’ha de sol·licitar als licitadors que 
manifestin haver tingut en compte en l’elaboració de les seves ofertes les 
obligacions derivades.  

Article 130. Condicions de subrogació. 

• Quan l’empresa que estigui efectuant la prestació objecte del contracte que 
s’ha d’adjudicar sigui un centre especial de treball, l’empresa que resulti 
adjudicatària té l’obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les 
persones amb discapacitat que estiguin desenvolupant la seva activitat en 
l’execució del contracte referit. 

Article 202. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 
ètic, mediambiental o d’un altre ordre. 

• Les consideracions de tipus social o relatives a l’ocupació es poden introduir, 
entre d’altres, amb alguna de les finalitats següents:  

• fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb discapacitat; 
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• contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al que 

exigeix la legislació nacional;  

• promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en 
el mercat laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en 
situació o risc d’exclusió social a través d’empreses d’inserció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota tècnica elaborada per l’empresa de consultoria Alter Civites S.L. per al Consell 
Comarcal del Pallars Jussa. 
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I. INTRODUCCIÓ 
El PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ va definir els següents elements per avançar en la 
creació d’una oferta integral de serveis de proximitat: 

 

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

2. PROJECTE DE FUTUR: 

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

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

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

3. DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC:  

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

4. FORMULACIÓ ESTRATÈGICA: 

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

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

 

Principals resultats del Pla estratègic 2013-2018 per una oferta integral de 
serveis de proximitat al Pallars Jussà 

La implementació de l’estratègia definida ha permés establir un marc de cooperació 
amb els diversos agents del territori (les entitats socials, el sistema sanitari, la 
societat...) caracteritzat per un dinamisme en l’enfocament i resolució de les 
necessitats de les persones amb necessitats de suport. 

D’aquesta manera, s’ha aconseguit avançar en les dues dimensions clau proposades: 



 
 

 4 

- La millora en l’atenció a les persones, donant un nou impuls a les polítiques 
d'atenció a les persones, amb un alt nivell d'innovació i amb la clara voluntat de 
millorar en l'aplicació de mètodes i sistemes pioners per la qualitat de vida de 
les persones. 

- La ccontribució al desenvolupament econòmic de la Comarca, amb un 
increment de serveis i de població ocupada en l’atenció a les persones, en el 
marc de la política de promoció económica del Consell Comarcal. 

Una vegada arribat la finalització del període estratègic del pla, s’ha portat a terme una 
avaluació del nivell d’assoliment de l’estratègia definida, i una actualització de la 
mateixa per als propers anys. El resultat d’aquesta revisió es recull al present 
document. 

 

II. APORTACIÓ DE VALOR 
Amb el PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS 
DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ, el Consell Comarcal del Pallars Jussà va 
voler generar valor per a tots els agents implicats, d'acord amb l'aportació que, en 
cada cas, es concreta a continuació: 

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

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

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

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

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

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

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

Aquesta proposta de generació de valor significativa es va concretar en un projecte de 
futur (visió, missió, valors) que volia orientar la seva consecució, així com en un 
conjunt de línies i objectius estratègics per avançar en la mateixa. A continuació es 
recullen aquests elements actualitzats. 
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III. PROJECTE DE FUTUR 

→ VISIÓ 

Conceptes clau:  

→ Oferta integral de serveis de proximitat: conjunt de serveis i suports – tant de 
proveïdors públics com privats – al servei de les persones amb necessitats de suport 
per a la seva autonomia que reuneixen les condicions d’adreçar-se a afavorir la 
permanència al seu domicili, en un marc de serveis socials avançats adaptats als 
entorns rurals i de muntanya. 

→ Necessitats de suport: necessitats específiques que una persona té per poder 
desenvolupar la seva vida en condicions d’autonomia i qualitat de vida. Aquestes 
necessitats, en l’oferta de serveis del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
s’identifiquen d’acord amb uns perfils de necessitats definits en funció de necessitats 
de suport, hàbitat i condicions d’accés al mateix, xarxa de relacions i situació 
econòmica de la persona. L’estratègia es centra principalment en els perfils 
següents: persones amb discapacitat, infància en risc, situacions de cronicitat i 
familiars.  

→ Desenvolupament sostenible: model de desenvolupament que respon a les 
necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures 
de satisfer les seves pròpies necessitats, tot cercant l’equilibri entre el 
desenvolupament social, econòmic i mediambiental. L’estratègia del Pallars Jussà es 
desenvolupa en el marc de l’Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides.  

→ Innovació: recerca continua de nous coneixements, solucions o respostes a les 
necessitats de les persones, buscant la millora continua en les seves condicions de 
vida. Qualsevol innovació parteix d’un passat i pretén una millora de la realitat actual 
per projectar-la cap al futur, des d’un procés dinàmic, obert, multidimensional i 
compartit per totes les parts. La innovació orientada a l’individu (planificació centrada 
en la persona) i a la implicació dels diversos agents clau (cooperació). 

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

A la comarca del Pallars Jussà volem 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, cooperació i retorn. 
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D'aquesta manera, la visió situa a la persona en el centre del sistema, articulant al seu 
voltant els serveis, suports i recursos per al desenvolupament del seu projecte de vida, 
cercant, així mateix, el màxim impacte i resultats, tant des del punt de vista de la 
persona, com del territori: 
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OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIMITAT EN UN MARC DE SERVEIS SOCIALS AVANÇATS 
EN ENTORNS RURALS I DE MUNTANYA 

Perfils necessitats 
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→ MISSIÓ: 

Conceptes clau: 

→ Mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió: metodologia basada en la 
definició de perfils en funció de necessitats de suport, hàbitat i condicions d’accés al 
mateix, xarxa de relacions i situació econòmica de la persona i adreçada a trobar la 
millor resposta i l’oferta de serveis i suports més adient per a cada persona.  

→ Actors: conjunt de grups d’interès amb influència sobre l’oferta de serveis i suports 
i/o als quals poden afectar directament les decisions i mesures en el marc d’aquesta 
oferta: persones amb necessitats de suport, familiars, proveïdors de serveis públics i 
privats, administració, etc. El model es basa en l’empoderament de tots els actors 
(persones ateses, professionals, entitats, etc.) i en la construcció de marcs de 
lideratge ètic, distributiu i cooperatiu, basat en uns valors compartits. 

→ Projecte vital: direcció que una persona marca per a la seva existència i passos que 
s’han de donar per avençar en la mateixa, tot comptant amb els suports que 
permeten desenvolupar la seva participació a la presa de decisions des de la 
promoció de l’autodeterminació. 

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

 

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

• un mètode innovador de diagnòstic, avaluació i 
gestió, 

• que des de l’establiment de marcs de cooperació amb 
diferents actors i treballant en l’empoderament de cada 
un d’ells, permetrà: 

- una resposta individualitzada i comunitària al 

projecte vital de cada persona, 

- així com una contribució notòria per la sostenibilitat 

i el desenvolupament econòmic i l’ocupació del 

nostre territori. 
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→ VALORS i CRITERIS  

Per desenvolupar la missió definida i avançar cap a la visió, el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà aposta per l’empoderament de totes les persones i actors implicats en 
l’oferta de serveis de proximitat, per incorporar els valors compartits que es recullen a 
continuació de manera transversals en tots els àmbits i actuacions: 

 

 

Conceptes clau: 

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

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

 

 

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

→ CULTURA ÈTICA: compartir un conjunt de valors i principis 
d’actuació que orientin a totes les parts implicades en l’atenció 
centrada en les persones, des de la promoció de drets i 
oportunitats. 

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

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

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

→ EQUITAT: aplicar els suports mitjançant una acció positiva 
generadora d’oportunitats en un entorn rural i de muntanya. 
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IV. DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC1 
Durant els últims anys, amb el desenvolupament del Pla estratègic 2013-2018, 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 un conjunt d’actuacions clau per al disseny d’un sistema de 
serveis que doni resposta a les persones amb necessitats de suport de la comarca, 
des de la creació d’ocupació al territori. 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. 

Avui, l’entorn ofereix un conjunt d’oportunitats per continuar desenvolupant aquesta 
estratègia, entre les que destaquen, per exemple: 

• El nombre elevat de persones amb necessitats de suport (persones amb 
discapacitat, persones en situació de cronicitat...) 

• La relació de proximitat amb els actors que intervenen en els serveis (Taula de 
Salut Mental, Espai de Concertació...) i la diversitat d’aquests actors, amb els 
quals existeix un alt potencial de creació d’una xarxa integrada de serveis i 
suports. 

• El sistema d’atenció integrada salut-serveis socials com a potencial amb alt 
retorn. 

• El potencial reconeixement de serveis socials claus per promoure l’autonomia 
personal i l’accessibilitat a la comarca. 

• La disposició d’un servei de transport adaptat facilitador de l’accés a serveis de 
proximitat. 

• Les oportunitats que es poden derivar de la posada en marxa d’actuacions per 
activar capacitats i potencials de totes les persones que, de manera temporal o 
més continuada, necessiten suports per fer realitat els seus projectes vitals. 
Implicant el servei ocupacional, les activitats de lleure, l’aprenentatge per una 
vida autònoma a la pròpia llar, etc. I adreçat a tota una diversitat de persones: 
joves, grans, persones amb discapacitat, etc. 

• Etc. 

 

Però la realitat del territori i la necessitat de donar resposta al creixement continu de la 
demanda, fan palesa la necessitat de dissenyar i impulsar un Sistema de Serveis 
Socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 

• basat en l’empoderament dels actors que intervenen en el sistema (des de la 
innovació, el lideratge ètic i la planificació centrada en la persona), 

                                                
1 Per a la realització del diagnòstic estratègic s’ha portat a terme un anàlisi DAFO. Es pot 
consultar aquest anàlisi a l’annex. 
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• articulat mitjançant marcs de cooperació i aliances amb els diversos agents del 
territori 

• i que generi una major qualitat de vida de les persones, més oportunitats de 
treball, un major desenvolupament de la comarca i una projecció exterior de la 
mateixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fer-ho, comptem amb importants fortaleses, entre les que destaquen: 

• El suport institucional i compromís polític de l'equip de govern del Consell 
Comarcal. 

• L’àrea integrada dels serveis socials comarcals. 

+ Qualitat de vida 
+ Llocs de treball 

+ Desenvolupament del territori 
+ Projecció exterior de la comarca 
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SERVEIS SOCIALS AVANÇATS EN  
ENTORNS RURALS I DE MUNTANYA 

Empoderament 
(innovació, PCP, 
lideratge ètic) 

Marcs de 
cooperació i 
aliances 
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• Un equip professional de serveis socials qualificat i capaç de tirar endavant el 
projecte. 

• Un bon nivell de coneixement del teixit social i empresarial i del territori. 

• La capacitat de captació de noves entitats socials expertes. 

• L’experiència en serveis de proximitat innovadors: teleassistència amb 
domòtica, transport a demanda, etc. 

• La capacitat d’impulsar nous serveis. 

• La cultura de participació i col·laboració. 

• Etc. 

Haurem de superar algunes debilitats, com la insuficient estabilitat en les dotacions 
pressupostàries, la manca d’integració de la gestió del canvi en els equips o la manca 
de sistematització dels processos, però comptem amb els recursos i lideratge 
necessaris per fer aquest salt endavant en la resposta a les necessitats de les 
persones amb necessitats de suport del Pallars Jussà. 

 

 

V. FORMULACIÓ ESTRATÈGICA 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

• LE1. Intensificar els recursos d’inserció sociolaboral en un marc de 
cooperació entre els principals actors de la comarca (entitats socials, 
empreses i ens locals). 

• LE2. Acompanyar el desenvolupament de serveis per a persones amb 
discapacitat i malaltia mental. 

• LE3. Impulsar nous serveis per a persones en situació de dependència, 
cronicitat o altres necessitats de suport. 

• LE4. Desenvolupar una oferta de serveis socials avançats en entorns 
rurals i de muntanya: des de la proximitat, arribant a cada persona i 
promovent la transversalització dels sistemes. 
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS (2019 – 2023) 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS 

LE1. Intensificar els recursos d’inserció 
sociolaboral en un marc de cooperació 
entre els principals actors de la comarca 
(entitats socials, empreses i ens locals). 

o Oferir suport a la persona per 
millorar les seves capacitats i 
competències. 

o Enfortiment dels serveis existents en l’actualitat 
(prelaboral – ocupacional, programa de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar, etc.). 

o Promoció d’accions singulars liderades pels 
principals actors de la comarca en clau de 
formació dual i innovació. 

o Aconseguir crear més llocs de 
treball per a persones amb especials 
dificultats d’inclusió laboral. 

o Creació d’un CET d’iniciativa social. 

o Creació de llocs de treball a empreses d’inserció. 

o Potenciació d’altres recursos d’inserció: 
programes locals d’ocupació, etc. 

o Exploració de línies de finançament europees. 

o Reforçar els marcs de cooperació 
amb entitats, empreses i 
institucions, avançant cap a un 
paradigma de Territori Socialment 
Responsable.  

o Promoció d’una xarxa de cooperació entre 
empreses, ens locals i entitats que treballen per 
la inclusió (ampliant la taula de concertació 
actual). 

o Realització de jornades i espais de trobada al 
servei de la inserció sociolaboral. 

o Reconeixement a les empreses inclusives de la 
comarca. 

o Facilitació del coneixement del valor que aporta a 
l’empresa la inserció de persones amb 
discapacitat i altres col·lectius amb dificultats 
d’inserció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS 

LE2. Acompanyar el desenvolupament de 
serveis per a persones amb discapacitat i 
malaltia mental. 

o Oferir més i millors serveis adaptats al 
projecte vital de cada persona. 

o Ampliació dels serveis per a persones amb 
discapacitat i malaltia mental, amb suport de la 
Generalitat de Catalunya. Prioritzant serveis 
com: habitatge, lleure i promoció de l’autonomia 
personal. 

o Prospecció i activació d’altres suports inclusius 
que permetin adaptar l’atenció a cada persona 
(tallers...). 

o Concreció d’una proposta a la Generalitat per a 
la flexibilització dels mòduls de servei per fer-
vos viables al territori, en un marc de 
coordinació amb altres comarques rurals. 

o Flexibilització dels serveis per donar resposta a 
les necessitats del territori. 

o Implicació del conjunt d’actors per donar 
resposta a les necessitats de la persona en 
qualsevol etapa del cicle vital. 

o Evidenciar el dret de les persones amb 
discapacitat i malaltia mental a rebre 
suports i serveis adients al seu projecte 
vital 

o Sensibilització d’entorns de proximitat al 
territori, tot implicant les institucions de la 
comarca 

o Treball amb les famílies per a l’acceptació i la 
valoració positiva dels serveis. 

o Donar suport a l’empoderament de les 
persones per activar les seves 
capacitats i afavorir l’autodeterminació. 

o Promoció d’una associació en primera persona, 
donant suport a les activitats associatives. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS 

LE3. Impulsar nous serveis per a 
persones en situació de dependència, 
cronicitat o altres necessitats de suport. 
 

o Promoure l’exercici de 
l’autodeterminació i i el dret a la vida 
independent. 

o Enfortiment i extensió dels serveis existents 
(PSI, PSALL). 

o Implantar a la comarca el Model 
d’atenció a les persones amb 
necessitats complexes dissenyat pel 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya. 

o Establiment d’una aliança amb el Departament 
de Salut i els agents clau de l’àmbit per 
avançar en els objectius compartits. 

o Disseny i planificació d’un programa pilot de 
suport a persones en situació de cronicitat al 
domicili, d’acord amb aquest model i 
monitoritzant el seu impacte en salut i qualitat 
de vida i el retorn econòmic generat. 

o Promoure la innovació tecnològica en 
els serveis a les persones. 

o Desenvolupament de procesos de recerca de 
solucions tecnològiques que puguin millorar 
els serveis i implantació a la comarca. 

o Oferir noves oportunitats per a la 
infància en risc. 

o Promoció del lleure inclusiu a la comunitat. 

o Promoció d’actuacions a través de la Taula de 
la infància davant reptes socials emergents. 

 
 
 



 
 

 15 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS 

LE4. Desenvolupar una oferta de serveis 
socials avançats en entorns rurals i de 
muntanya: des de la proximitat, arribant a 
cada persona i promovent la 
transversalització dels sistemes. 

o Treballar des d’itineraris personalitzats, 
coordinant els sistemes social, sanitari i 
d’ensenyament. 

o Flexibilització dels serveis per adaptar-los a 
cada persona. 

o Articulació d’un recurs que ofereixi a cada 
persona un referent/facilitador del 
desenvolupament del seu projecte vital. 

o Promoure una cultura ètica compartida 
entre tots els professionals i actors de 
tots els sistemes de resposta a les 
persones (social, sanitari, 
ensenyament...). 

o Definició d’un marc ètic compartit entre el 
conjunt de professionals i actors que actuen 
a la comarca, amb dinàmiques vivencials i 
participatives. 

o Concreció i assumpció per part de tots els 
actors d’una carta de compromís ètic. 

o Creació d’un espai de reflexió ètica comarcal 
amb participació de tots els actors. 

o Reforçar xarxes de cooperació i aliança o Consolidació i enfortiment del marc 
cooperació amb la Generalitat de Catalunya. 

o Consolidació de la Taula de Salut Mental.  

o Consolidació de l’Espai per la inclusió laboral 
al Pallars Jussà. 

o Consolidació de la Taula d’Infància. 

o Implicació dels agents del territori en el 
desenvolupament de l’estratègia del Consell 
Comarcal. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS 

 o Aconseguir el reconeixement de la 
Generalitat com a comarca rural i de 
muntanya amb necessitats de suport 
específiques marcades per la realitat del 
territori. 

o Concreció del suport de la Generalitat a la 
realització d’experiències pilot d’adequació 
de serveis i suports a la realitat de la 
comarca. 

o Cerca d’aliances amb altres comarques. 

o Establiment de marcs de col·laboració 
d’àmbit europeu. 
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CALENDARI 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1. Intensificar els recursos d’inserció sociolaboral en un marc de cooperació entre els principals actors de la 
comarca (entitats socials, empreses i ens locals) 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS AGENTS CLAU 2019 2020 2021 2022 2023 
o Oferir suport a la persona per millorar les 

seves capacitats i competències. 
o Aconseguir crear més llocs de treball per 

a persones amb especials dificultats 
d’inclusió laboral. 

o Reforçar els marcs de cooperació amb 
entitats, empreses i institucions, avançant 
cap a un paradigma de Territori 
Socialment Responsable.  

o Enfortiment dels serveis existents en l’actualitat 
(prelaboral – ocupacional, programa de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar, etc.). 

o Generalitat 
o Entitats 
o C. Comarcal 

     

o Promoció d’accions singulars liderades pels 
principals actors de la comarca en clau de formació 
dual i innovació. 

     

o Creació d’un CET d’iniciativa social. o Generalitat 
o Entitats 
o C. Comarcal 
o Ajuntaments 

     

o Creació de llocs de treball a empreses d’inserció.      

o Potenciació d’altres recursos d’inserció: programes 
locals d’ocupació, etc. 

     

o Exploració de línies de finançament europees.      

o Promoció d’una xarxa de cooperació entre 
empreses, ens locals i entitats que treballen per la 
inclusió (ampliant la taula de concertació actual). 

o Empreses 
o Entitats 
o C. Comarcal 

     

o Realització de jornades i espais de trobada al 
servei de la inserció sociolaboral. 

     

o Reconeixement a les empreses inclusives de la 
comarca. 

     

o Facilitació del coneixement del valor que aporta a 
l’empresa la inserció de persones amb discapacitat 
i altres col·lectius amb dificultats d’inserció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Acompanyar el desenvolupament de serveis per a persones amb discapacitat i malaltia mental 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS AGENTS CLAU 2019 2020 2021 2022 2023 
o Oferir més i millors serveis adaptats al 

projecte vital de cada persona. 
o Ampliació dels serveis per a persones amb 

discapacitat i malaltia mental, amb suport de la 
Generalitat de Catalunya. Prioritzant serveis com: 
habitatge, lleure i promoció de l’autonomia personal. 

o Generalitat 
o Entitats 
o C. Comarcal 
o Ajuntaments 

     

o Prospecció i activació d’altres suports inclusius que 
permetin adaptar l’atenció a cada persona 
(tallers...). 

     

o Concreció d’una proposta a la Generalitat per a la 
flexibilització dels mòduls de servei per fer-vos 
viables al territori, en un marc de coordinació amb 
altres comarques rurals. 

     

o Flexibilització dels serveis per donar resposta a les 
necessitats del territori. 

     

o Implicació del conjunt d’actors per donar resposta a 
les necessitats de la persona en qualsevol etapa del 
cicle vital. 

     

o Evidenciar el dret de les persones amb 
discapacitat i malaltia mental a rebre 
suports i serveis adients al seu projecte 
vital. 

o Sensibilització d’entorns de proximitat al territori, tot 
implicant les institucions de la comarca. 

o Entitats 
o C. Comarcal 

     

o Treball amb les famílies per a l’acceptació i la 
valoració positiva dels serveis. 

     

o Donar suport a l’empoderament de les 
persones per activar les seves capacitats 
i afavorir l’autodeterminació. 

o Promoció d’una associació en primera persona, 
donant suport a les activitats associatives. 

o Entitats 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Impulsar nous serveis per a persones en situació de dependència, cronicitat o altres necessitats de suport 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS AGENTS CLAU 2019 2020 2021 2022 2023 
o Promoure l’exercici de l’autodeterminació 

i i el dret a la vida independent. 
o Enfortiment i extensió dels serveis existents (PSI, 

PSALL). 
o Entitats 
o C. Comarcal 
o Generalitat 

     

o Implantar a la comarca el Model d’atenció 
a les persones amb necessitats 
complexes dissenyat pel Consorci de 
Salut i Social de Catalunya. 

o Establiment d’una aliança amb el Departament de 
Salut i els agents clau de l’àmbit per avançar en els 
objectius compartits. 

o C. Comarcal 
o Generalitat 

     

o Disseny i planificació d’un programa pilot de suport 
a persones en situació de cronicitat al domicili, 
d’acord amb aquest model i monitoritzant el seu 
impacte en salut i qualitat de vida i el retorn 
econòmic generat. 

     

o Promoure la innovació tecnològica en els 
serveis a les persones. 

o Desenvolupament de procesos de recerca de 
solucions tecnològiques que puguin millorar els 
serveis i implantació a la comarca. 

o C. Comarcal 
o Entitats 

     

o Oferir noves oportunitats per a la infància 
en risc. 

o Promoció del lleure inclusiu a la comunitat. o C. Comarcal 
o Entitats 
o Ajuntaments 

     
o Promoció d’actuacions a través de la Taula de la 

infància davant reptes socials emergents. 
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LINIA ESTRATÈGICA 4. Desenvolupar una oferta de serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: des de la 
proximitat, arribant a cada persona i promovent la transversalització dels sistemes 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACCIONS AGENTS CLAU 2019 2020 2021 2022 2023 
o Treballar des d’itineraris personalitzats, 

coordinant els sistemes social, sanitari i 
d’ensenyament. 

o Flexibilització dels serveis per adaptar-los a 
cada persona. 

o Generalitat 
o Entitats 
o C. Comarcal 

     

o Articulació d’un recurs que ofereixi a cada 
persona un referent/facilitador del 
desenvolupament del seu projecte vital. 

     

o Promoure una cultura ètica compartida 
entre tots els professionals i actors de 
tots els sistemes de resposta a les 
persones (social, sanitari, 
ensenyament...). 

o Definició d’un marc ètic compartit entre el 
conjunt de professionals i actors que actuen 
a la comarca, amb dinàmiques vivencials i 
participatives. 

o C. Comarcal 
o Entitats 

     

o Concreció i assumpció per part de tots els 
actors d’una carta de compromís ètic. 

     

o Creació d’un espai de reflexió ètica comarcal 
amb participació de tots els actors. 

     

o Reforçar xarxes de cooperació i aliança o Consolidació i enfortiment del marc de 
cooperació amb la Generalitat de Catalunya. 

o C. Comarcal 
o Ajuntaments 
o Entitats 

     

o Consolidació de la Taula de Salut Mental.      
o Consolidació de l’Espai per la inclusió 

laboral al Pallars Jussà. 
     

o Consolidació de la Taula de la Infància.      
o Implicació dels agents del territori en el 

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

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

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

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

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

 ENTORN  

+ 
OPORTUNITATS AMENACES 

- 
FORTALECES DEBILITATS 

 INTERN ORGANITZACIÓ  

 

Partint de la revisió dels factors identificats al DAFO elaborat l’any 2013, i incorporant 
els que en l’actualitat puguin determinar l’actualització estratègica. 

Aquest anàlisi DAFO es porta a terme posant el focus en les quatre àrees de prioritat 
estratègiques identificades durant el procés d’actualització del pla: 

1. Intensificació dels recursos d’inserció sociolaboral 

2. Acompanyament al desenvolupament de serveis per a persones amb 
discapacitat i malaltia mental 

3. Impuls a nous serveis per a gent gran, situacions de cronicitat i infància en risc 

4. Desenvolupament d’uns serveis socials avançats en entorns rurals i de 
muntanya 

En cada factor identificat, s’avalua la intensitat potencial d'impacte que pot tenir, en 
relació als quatre focus de prioritat estratègica d'aportació de valor identificats, 
mitjançant el següent mètode de puntuació: 

• (4 punts): Nivell d'impacte CRÍTIC: de vital importància per a la realització del 
projecte de futur, en relació amb el respectiu focus estratègic. 

• (3 punts): Nivell d'impacte ALT: d'importància rellevant per a la realització del 
projecte de futur, en relació amb el respectiu focus estratègic. 
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OPORTUNITATS IMPACTE AMENACES IMPACTE 

Inclusió 
sociolab. 

Serveis 
discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 

Inclusió 
sociolab. 

Serveis 
discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
!  Nombre elevat de persones amb 

necessitats de suport (persones 
amb discapacitat, persones en 
situació de cronicitat...) 

3 4 4 3 !  Creixement continu de la 
demanda, per evolució 
sociodemogràfica. 

2 4 4 4 

!  Potencials acords intercomarcals 
per donar cobertura a la demanda. 

2 3 3 2 !  Necessitat pressupostària en 
creixement continu a nivell global 
dels serveis de proximitat. 

2 3 4 4 

!  Reconeixement i suport al projecte 
per part del SOC (7 Comarques) 

4 4 4 3 !  Potencial dificultat de trobar 
professionals i/o entitats 
prestadores de serveis en un 
territori de muntanya. 

3 3 3 3 

!  Relació de proximitat amb els 
actors que intervenen en els serveis 
(Taula de Salut Mental, Espai de 
Concertació...) 

4 4 4 3 !  Insuficient finançament i amb 
estabilitat incerta (no concertat) 
del servei de transport adaptat i 
altres serveis en zones de 
muntanya amb alta dispersió de 
població. 

4 4 4 4 

!  Serveis socials avançats com a 
potencial atractor de talent. 

3 3 3 4 !  Potencial no continuïtat del 
suport de la Generalitat en el 
programa 7 Comarques. 

4 4 4 4 

!  Mòduls formatius (reglats i no 
reglats) adequats als nous 
plantejaments dels serveis de 
proximitat. 

4 3 3 3 !  No reconeixement en Cartera de 
Serveis Socials d’un servei 
d’atenció sociosanitària integral. 

2 2 4 3 

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

3 3 4 3 !  Mala cobertura mòbil en algunes 
zones del territori. 

2 2 3 4 

!  Suports de la Generalitat de 
Catalunya per a la millora de la 
promoció de l’autonomia i 
l'accessibilitat (PUA, Habitatge, 
etc.) 

2 4 4 4 !  Manca d’adaptació del sistema 
de serveis socials a entorns 
rurals i de muntanya. 

2 3 3 4 
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OPORTUNITATS IMPACTE AMENACES IMPACTE 

Inclusió Serveis 
discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
Inclusió Serveis 

discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
!  Potencial reconeixement de Servei 

de centre per a l’autonomia personal 
de la Cartera de Serveis Socials a la 
comarca. 

2 4 4 4 !  Escassos recursos destinats a la 
supressió de barreres 
arquitectòniques en entorns de 
muntanya amb alta dispersió 
geogràfica. 

2 2 3 4 

!  Promoció de l’accessibilitat dels 
habitatges per mantenir persones en 
situació de dependència a la seva 
llar per part d’algunes 
administracions. 

4 4 4 4 !  Nous models d’habitatges amb 
serveis compartits (co-housing). 

2 2 3 4 

!  Avenços en tecnologies de suport a 
l’autonomia i la qualitat de vida.  

2 3 4 4 !  Finançament insuficient per la 
millora de l'accessibilitat i per una 
major autonomia (excepte casos 
d'urgència). 

3 4 4 4 

!  Reconeixement de les institucions 
del territori del potencial dels serveis 
socials en la contribució al 
desenvolupament de la comarca. 

2 3 3 3 

!  Experiències i bones pràctiques 
d’altres territoris en la generació 
d’ofertes de serveis socials en zones 
rurals. 

3 3 3 4      

!  Potencials marcs de col·laboració 
transfronterers. 

4 3 3 4      

!  Nou marc legislatiu que promou la 
incorporació de criteris socials a la 
contractació pública. 

4 2 2 2      

!  Noves fórmules de concertació amb 
entitats socials (gestió delegada, 
concert social). 

3 3 3 4      

!  Servei de transport adaptat 
facilitador de l’accés a serveis de 
proximitat. 

3 4 4 4      

!  Sistema d’atenció integrada salut-
serveis socials com a potencial amb 
alt retorn. 

4 4 4 4      
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OPORTUNITATS IMPACTE 

Inclusió Serveis 
discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
!  Innovació continua en els mètodes 

d’atenció des d’una perspectiva 
d’atenció integrada en la persona. 

2 3 3 4      

!  Societat de foment: potencial motor 
per integrar el sector empresarial 
privat a l'oferta 

3 3 3 2 
 

     

!  Reconeixement institucional del 
Consell Comarcal al territori. 

3 3 3 4      

!  Diversitat d’actors implicats i que 
gestionen serveis: Associació Alba 
Jussà, Associació Reintegra, PAI2 
Pallars , Actúa, SCCL, Fundació 
Fiella... 

4 4 4 2      

!  Potencial creació d’una xarxa 
integrada de serveis i suports, amb 
les entitats que operen a la comarca. 

4 4 4 3      

!  Potencial posada en marxa d’un 
programa per activar capacitats i 
potencials de totes les persones 
que, de manera temporal o més 
continuada, necessiten suports per 
fer realitat els seus projectes vitals. 
Implicant el servei ocupacional, les 
activitats de lleure, l’aprenentatge 
per una vida autònoma a la pròpia 
llar, etc. I adreçat a tota una 
diversitat de persones: joves, grans, 
persones amb discapacitat, etc. 

3 4 4 2      

!  Potencial creació d’una associació 
en primera persona, com a base 
associativa per enfortir el conjunt 
d’actuacions en salut mental. 

3 3 3 2      
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OPORTUNITATS IMPACTE 

Inclusió Serveis 
discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
!  Potencial de creació d’ocupació a 

CET en base a persones que 
ofereixen perfil d’ocupabilitat, 
prioritzant els municipis on és més 
fàcil aconseguir contractes viables i 
seleccionant la línia o línies 
d’activitat. 

4 3 2 2      

!  Potencial disseny d’un projecte 
pioner d’habitatge social. 

2 2 2 3      

!  Legislació accessibilitat. 2 3 3 4      
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FORTALESES IMPACTE DEBILITATS IMPACTE 

Inclusió Serveis 
discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
Inclusió Serveis 

discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
!  Àrea integrada dels serveis socials 

comarcals. 
3 4 4 4 !  Dificultat per a la gestió del canvi 

en els mètodes de treball 
adquirits. 

2 2 2 4 

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

4 4 4 4 !  Poca estandardització de 
processos. 

2 2 2 3 

!  Bon nivell de coneixement del teixit 
social i empresarial i del territori. 

4 4 4 3 !  Manca de recursos propis/partida 
pressupostària per la millora de 
l'accessibilitat i per una major 
autonomia (excepte casos 
d'urgència). 

2 4 4 4 

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

4 4 4 4 !  Dèficit en el potencial de resposta 
i possibilitats per prendre 
mesures de supressió de barreres 
arquitectòniques per part d’alguns 
municipis: per manca de 
coneixement i de recursos. 

2 2 3 3 

!  Experiència de gestió de xecs 
servei. 

2 2 2 4 !  Necessitat de millora en la gestió 
de suports per a l'autonomia 
personal en clau de planificació 
centrada en la persona. 

2 3 3 4 

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

2 3 4 4 !  Necessitat de major suport expert 
en ergonomia i teràpia 
ocupacional a l'equip de serveis 
socials (no habitual a 
l’ordenament català). 

2 3 3 3 

!  Alt nivell de satisfacció en el procés 
d'acollida a la primària. 

1 1 1 3      

!  Gestió de la innovació en processos. 2 2 3 4      
!  Qualitat del treball transversal al 

Consell Comarcal (promoció 
econòmica + serveis socials). 

4 3 2 2      



 

 28 

 
FORTALESES IMPACTE 

Inclusió Serveis 
discapacitat 

Serveis 
altres 

col·lectius 

Serveis 
socials 

avançats 
!  Capacitat d’incidència política des de 

la implicació de tot l’Alt Pirineu per 
liderar un model avançat de serveis 
socials adaptat al territori. 

3 3 3 4      

!  Capacitat de captació de noves 
entitats socials expertes. 

4 4 4 3      

!  Nous serveis posats en marxa. 4 3 2 2      

!  Capacitat d’impulsar serveis. 3 4 4 3      

!  Cultura de participació i col·laboració 
en taules i espais sectorials i 
transversals. 

4 3 3 3      

!  Taules sectorials de treball (infància, 
salut mental, inserció sociolaboral, 
violència masclista, gent gran, 
mutilació genital...) 

3 3 3 3      

!  Capacitat d’establir marcs 
d’intercanvi, col·laboració i 
incorporació d’innovació des dels 
serveis socials. 

3 3 3 4      

!  Experiència en gestió de projectes 
europeus. 

3 3 3 4      
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• (2 punts): Nivell d'impacte MITJÀ: d'importància moderada per a la realització 
del projecte de futur, en relació amb el respectiu focus estratègic. 

• (1 punt): Nivell d'impacte BAIX: d'escassa importància per a la realització del 
projecte de futur, en relació amb el respectiu focus estratègic. 

• (0 punts): Nivell d'impacte NUL: de nul·la importància per a la realització del 
projecte de futur, en relació al respectiu element d'aportació de valor. 

En aquest sentit es consideren de major importància els factors que assoleixin un 
major sumatori de puntuació, o bé aquells que comptin amb una puntuació d'intensitat 
crítica per a un dels elements principals d'aportació de valor. 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 

autònoma a la comunitat al Pallars Jussà 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 23 de gener de 2018 
Hora inici: 10h 
Hora acabament: 12h   
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Ordre del dia: 
1er. Estat actual de les actuacions realitzades durant  l’any  2017. 
2on. Planificació de les accions per a l’any  2018. 
3er.  Altres punts. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er.  Estat actual de les actuacions realitzades durant  l’any  2017 
Tancament de les actuacions realitzades durant l’any 2017 a efectes de justificació i memòria del 
SOC. 
 
2on. Planificació de les accions per a l’any  2018. 
 

Objectius:  
1) Generar ocupació per persones amb discapacitat i /o en situació de risc d’exclusió social. 
2) Fomentar la cooperativa social. 
3) Crear i consolidar serveis amb major ocupació. 

 
Estratègies de treball: 

o Crear oportunitats en contractació pública i privada.  Cal fer aflorar la contractació 
pública – privada per tal de generar ocupació, en coordinació amb el SOC i les 
Entitats.  

o Elaboració d’una guia de contractació pública  
  

3er. Altres punts. 
Plantejament de la segona sessió de treball amb les entitats per tal de treballar en l’àmbit de la 
inclusió laboral i desenvolupament del territori. 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 

autònoma a la comunitat al Pallars Jussà 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 19 d’abril de 2018 
Hora inici: 10h 
Hora acabament: 12h   
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 
Sra. Glòria Farrús, Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Ordre del dia: 
1er. Estat de desenvolupament dels recursos per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat o 
en risc d’exclusió a la comarca  del Pallars Jussà. 
2on. Planificació de les accions per a l’any  2018. 
3er.  Revisió del plantejament de treball amb les entitats de l’espai per a la inclusió laboral. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1er. Estat de desenvolupament dels recursos per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat o 
en risc d’exclusió a la comarca  del Pallars Jussà. 
 

 Alba Jussà treballa amb la iniciativa de creació d’un grup amb la idea de que les diferents 
persones usuàries siguin les que constitueixin una cooperativa.  

 Antigues escoles de Vilamitjana: Ubicació d’un club social per a persones amb malaltia 
mental. El conveni de cessió de les instal·lacions amb l’Ajuntament de Tremp ja està signat. I 
d’altra banda s’ha licitat el transport, i s’han realitzat les gestions per tal de disposar de vehicle 
per a realitzar els desplaçaments.  

 
2on. Planificació de les accions per a l’any  2018. 

 S’actualitza el diagnòstic estratègic del Pla estratègic 2013-2018 per a una oferta integral de 
serveis de proximitat: 
Eixos vertebradors generadors de major qualitat de vida, llocs de treball i desenvolupament 
del territori:  
- Intensificar els recursos d’inserció sociolaboral 
-Acompanyar el desenvolupament de serveis per a persones amb discapacitat i malaltia 
mental. 
-Impulsar nous serveis per a gent gran, situacions de cronicitat i infància en risc. 
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Liderats per uns Serveis Socials Avançats amb els següents enfocs de treball:    

o Marcs de col·laboració amb altres comarques, entitats, etc. 
o Especificitat de l’Atenció Centrada en la Persona com a eina de qualitat. 
o Ampliació,  expansió i consolidació dels recursos de cronicitat. 

 
 
3er.  Revisió del plantejament de treball amb les entitats de l’espai per a la inclusió laboral. 
 

 Plantejament amb les entitats del territori per a la inclusió laboral: Reconduir la idea 
estratègica.     
 

 Guía de contractació inclusiva. Contractació jurídica bàsica. Caldria afegir de cada ajuntament 
de la comarca les diferents clàusules generals i específiques. S’acorda esperar a que surtin 
les clàusules generals i valorar la guia  posteriorment ( tardor), sinó, es pot treballar amb les 
clàusules particulars. 

 
Es planteja dur a terme una formació  a secretaris/àries i funcionaris/àries dels ajuntaments 
per tal de presenta’ls –hi la guia de contractació pública. 
 
Blocs de formació: - Experiències d’empreses d’inclusió ( Associació Alba, Reintegra,..) 

                                           - Contractació pública. 
                                           - Contractació específica d’inclusió socio laboral. 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 

autònoma a la comunitat al Pallars Jussà 
 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 17 de maig de 2018 
Hora inici: 10h 
Hora acabament: 12h   
 
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 
Sr. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
1er. Avaluació del Pla estratègic 2013-2018 per una oferta integral de serveis de proximitat i 
actualització estratègica: 

- Revisió del projecte de futur: visió, missió i valors i criteris. 
- Actualització del diagnòstic estratègic.  

 
2on. Planificació de les properes actuacions en el marc de l’acció “impuls estratègic als serveis de 
proximitat i als recursos d’inclusió laboral del Pallars Jussà”. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Avaluació del Pla estratègic 2013-2018 per una oferta integral de serveis de proximitat i 
actualització estratègica 
 
Es parla dels diferents recursos ja desplegats i en funcionament que es troben encabits en el Pla 
estratègic 2013-2018, tals com: 

- Centre ocupacional: En funcionament i amb previsió de creixement pel que fa al volum de 
persones usuàries.  

- Activitats de lleure per a persones amb malaltia mental. S’està treballant per la creació d’un 
Club Social per a persones amb malaltia mental, ubicat a l’antiga escola de  Vilamitjana. 

- Centre per a l’Autonomia Personal. S’estan realitzant obres amb previsió d’obertura en breu. 
- Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.  Psall. Previst de passar a ser un servei 

concertat. En previsió de creixement per aquest any 2018. 
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D’altra banda, es revisa el projecte de futur en quan a la visió, missió i valors i criteris, així com 
l’actualització del diagnòstic estratègic.  

 
 
2on. Planificació de les properes actuacions en el marc de l’acció “impuls estratègic als 
serveis de proximitat i als recursos d’inclusió laboral del Pallars Jussà”. 
El nou repte per als propers temps és la creació d’ocupació de persones amb discapacitat. Aquest 
aspecte depèn bàsicament de contractes amb els ajuntaments. S’han realitzat gestions amb els 
diferents ens locals de la comarca i tots  mostren predisposició per aquest tipus de contractació. 
S’està treballant per incorporar clàusules socials en els plecs de contractació.  
 
Potencials de creixement en un futur: 

1) Serveis que ja s’han creat o es poden crear per a persones amb discapacitat intel·lectual, 
salut mental. Serveis i eines per generar ocupació. 
 

2) Tipus de serveis:  
-  Centre ocupacional:  Es podria valorar la possibilitat de desplegar el recurs en diferents punts 

de la comarca, afavorint així el creixement del Centre . I d’altra banda, es preveu creixement 
en quan al volum de persones usuàries.  

-  Llar residència: Es tracta d’un recurs amb possibilitats de creació al territori. Una opció podria 
ser plantejar-ho com a pisos organitzats per poder continuar vivint en la comunitat. 
Contemplar el fet de recuperar persones que en el seu moment es van veure obligades a 
marxar de la comarca per poder accedir en aquesta tipologia de recurs.  

- Centre Especial de Treball i  àrees de Cronicitat, Dependència : Serien també uns altres 
serveis potencials a desplegar. 
 

Les diferents tipologies de serveis coincideixen en ser generadores de desenvolupament econòmic.  
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 

autònoma a la comunitat al Pallars Jussà 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 18 de juny de 2018 
Hora inici: 10h 
Hora acabament: 13h   
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Ordre del dia: 
1er. Planificació del procés de treball per a l’elaboració de la guia de contractació inclusiva. 
2on. Avaluació del Pla Estratègic 2013-2018 per a una oferta integral de serveis de proximitat i 
actualització estratègica: -  Elaboració de l’anàlisi DAFO 

- Actualització del diagnòstic estratègic. 
3er. Iniciativa de col·laboració d’entitats per a la presentació d’un projecte a la convocatòria Singulars 
(amb l’equip del SOC) 
 
4rt.  Altres punts que es consideri necessari tractar 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Planificació del procés de treball per a l’elaboració de la guia de contractació inclusiva. 
El Consell Comarcal ha penjat a la pàgina web el plec de clàusules per a la licitació del menjador 
escolar, en les quals hi ha incorporades clàusules socials. En la propera sessió es concretarà el pla 
de treball per a l’elaboració de la guia. 
 
2on. Avaluació del Pla Estratègic 2013-2018 per a una oferta integral de serveis de proximitat i 
actualització estratègica: -  Elaboració de l’anàlisi DAFO 

- Actualització del diagnòstic estratègic. 
Es treballa en la metodologia DAFO per tal d’actualitzar el diagnòstic estratègic.  
 
3er. Iniciativa de col·laboració d’entitats per a la presentació d’un projecte a la convocatòria 
Singulars (amb l’equip del SOC) 
S’informa que l’Espai per la Inclusió Laboral al Pallars Jussà ha dut a terme un projecte agrupat amb 
diferents entitats ( Pai2, Reintegra, Actúa i Alba Jussà). El projecte consisteix en complementar 
formació que s’imparteix a  l’Institut de Tremp. Alba Jussà i Reintegra farien l’acompanyament, i Pai2 
i Actúa liderarien més la formació. 
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4rt.  Altres punts que es consideri necessari tractar 
A efectes de la convocatòria del SOC 7 comarques, es plantegen les següents accions: 

a) Atenció integrada Serveis Socials – Salut, per tal de desenvolupar cronicitat, dependència, 
etc. Es valora oportú incorporar una visita a Salamanca per tal de conèixer la seva 
experiència en aquest sentit. “A gusto en mi casa” Experiència d’integració sociolaboral en 
zona de muntanya.  

b) Dur a terme algun intercanvi amb un país  nòrdic amb l’Àrea de Serveis Socials.   
 
Sorgeixen els següents plantejaments: 
-Incloure a la cartera de serveis socials l’atenció integrada Salut-SSB. 
-Enfoc que integri una línia d’activació de capacitats per a una atenció integrada i inclusió socio 
laboral. (Fundació Fiella, Centres de Dia Tremp i Pobla de Segur, Alba Jussà, Reintegra, Consorci, 
ICS, CCPJ). 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 

autònoma a la comunitat al Pallars Jussà 
 
 
REUNIÓ DE SEGUIMENT 
Lloc: Associació Alba 
Data: 11 de juny de 2018 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 
Sra. Maite Trepat, Directora de l’Associació Alba 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director d’Alter Civites, S.L. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Es realitza un repàs detallat del conjunt d’actuacions desenvolupades per Alba Jussà a la comarca 
del Pallars Jussà. 
 
Partint d’aquesta revisió, s’identifiquen quatre iniciatives amb caràcter estratègic: 
 

1. Alba Activa’t, com a programa paraigües -i “marca” atractiva- del conjunts d’actuacions que es 
puguin fer al Jussà per activar capacitats i potencials de totes aquelles persones que, de 
manera temporal o més continuada, necessiten suports per fer realitat els seus projectes 
vitals.  
Formarien part d’aquest programa, entre altres, el servei ocupacional, les activitats de lleure, 
l’aprenentatge per una vida autònoma a la pròpia llar, etc. I aniria adreçat a tota una diversitat 
de persones: joves, grans, persones amb discapacitat, etc. 
 

2. Crear l’Associació en 1a. Persona del Jussà. Com a base associativa per enfortir el conjunt 
d’actuacions en salut mental. Es proposaria que compti amb el suport d’Alba Jussà, tot 
establint un conveni de col•laboració. 
 

3. Treball al Centre Especial de Treball: enfocar l’estratègia en base a persones que ofereixen 
perfil d’ocupabilitat, prioritzant els municipis on és més fàcil aconseguir contractes viables. 
També cal seleccionar la línia o línies d’activitat. 
 

4. Habitatge: dissenyant un projecte pioner. Serà un recurs clau de futur. 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 

autònoma a la comunitat al Pallars Jussà 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 16 d’octubre de 2018 
Hora inici: 10h 
Hora acabament: 12h   
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Ordre del dia: 
1er. Avaluació de la reunió amb entitats ( 19 setembre) i proposta de propers passos des 
del Consell Comarcal.  
2on. Avaluació del Pla Estratègic 2013-2018 per a una oferta integral de serveis de 
proximitat i actualització estratègica:  

• Concreció de la formulació estratègica. 
3er. Programació de propers passos. 
4rt.  Altres punts que es consideri necessari tractar 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

• Es repassen els acords presos en la reunió d’inclusió laboral i desenvolupament 
del territori amb les entitats celebrada el passat 19 de setembre, en quan a la 
campanya adreçada a empreses del territori, a la guia de contractació pública i a 
la presentació conjunta de convocatòries (projecte Singulars).   

• En relació al Pla Estratègic 2013-2018, es treballa les diferents línies 
estratègiques, tant a nivell d’objectius com a nivell d’accions a desplegar:  

o LE1. Intensificar els recursos d’inserció sociolaboral. 

o LE2. Acompanyar el desenvolupament de serveis per a persones amb 
discapacitat i malaltia mental. 

o LE3. Impulsar nous serveis per a persones en situació de dependència, 
cronicitat o altres necessitats de suport. 
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o LE4. Desenvolupar una oferta de serveis socials avançats en entorns rurals i 

de muntanya: des de la proximitat, arribant a cada persona i promovent la 
transversalització dels sistemes. 

Es proposa compartir el Pla estratègic amb el  Sr. Joan Santacana, Director dels Serveis 
Territorials de Treball, Afers socials i famílies a Lleida i/o  Sr. Antonio Reinoso, Cap de 
Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Lleida, així com amb la   
Sra. Maite Trepat, Directora Associació Alba. 
 

• S’acorda per a l’any 2019, treballar l’elaboració definitiva de la Guía de 
contractació pública amb clàusules socials amb persones amb especials dificultats.  

 

S’acorda el proper  seminari de treball  pel 12/11/2018  les 10h 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la vida 

autònoma a la comunitat al Pallars Jussà 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 12 de novembre de 2018 
Hora inici: 10h 
Hora acabament: 12h   
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sr. Antonio Reinoso i Gil, Cap de Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis 
Territorials a Lleida. 
Sra. Maria Helena Vicente, Associació Alba Jussà.  
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Ordre del dia: 

1. Presentació del Pla estratègic 2018 – 2023 per una oferta integral de serveis de 
proximitat (actualització estratègica). 

2. Recollida de propostes i aportacions al pla presentat. 

3. Programació d’accions de col·laboració en el marc del pla estratègic. 

4. Altres punts que es consideri necessari tractar. 

Desenvolupament de la sessió: 
 
Es presenta el Pla Estratègic 2019 -2023 per una oferta integral de serveis de 
proximitat, el qual defineix els següents elements: 
 

1- Aportació de valor ( la persona, la família, els cuidadors i cuidadores familiars i 
voluntaris, el territori, la iniciativa empresarial, la societat i el sector dels serveis 
de proximitat).  

2- Projecte de futur ( visió, missió, valors i criteris).  
La visió té com a idees clau; impulsar una oferta integral de serveis de proximitat 
en un marc de serveis socials avançats i en entorns rurals i de muntanya 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, cooperació i retorn.  
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En aquest sentit es important pensar en el tipus d’organització que es durà a 
terme i els aplicatius informàtics que s’utilitzaran per a la seva gestió.  
 
La missió integra com a conceptes claus, un mètode innovador de diagnòstic, 
avaluació i gestió, marcs de cooperació amb diferents actors per a donar resposta 
al projecte vital de cada persona i a la contribució notòria per a la sostenibilitat i el 
desenvolupament econòmic del territori.  
 
Els valors i criteris presents de forma transversal en tots els àmbits i actuacions 
són: personalització, cultura ètica, sostenibilitat, cooperació, innovació i equitat. 
 

3- Diagnòstic estratègic: es fa palesa la necessitat de dissenyar i impulsar un sistema 
de serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya, basats en 
l’empoderament dels actors que intervenen en el sistema (des de la innovació, 
lideratge ètic, i la planificació centrada en la persona), articulat mitjançant marcs 
de cooperació i aliances amb els diferents agents del territori, i que generi una 
major qualitat de vida de les persones, major oportunitats de treball, així com 
més desenvolupament de la comarca i una projecció exterior de la mateixa.  
 

4- Formulació estratègica: contempla com a conceptes clau, l’ atenció centrada en la 
persona, una oferta innovadora i cooperar per al desenvolupament de la comarca. 

• LE1. Intensificar els recursos d’inserció sociolaboral. 

• LE2. Acompanyar el desenvolupament de serveis per a persones amb discapacitat 
i malaltia mental. 

• LE3. Impulsar nous serveis per a persones en situació de dependència, cronicitat o 
altres necessitats de suport. 

• LE4. Desenvolupar una oferta de serveis socials avançats en entorns rurals i de 
muntanya: des de la proximitat, arribant a cada persona i promovent la 
transversalització dels sistemes. 

Cada línia té uns objectius estratègics i unes accions a desplegar amb la implicació 
d’uns agents claus. Es dur a terme un anàlisi DAFO posant el focus en les quatre 
línies estratègiques identificades i es realitza una ponderació de l’impacte.  

 
Es contempla  compartir el Pla estratègic al Consell d’Alcaldes.  

 
 

 

S’acorda el proper  seminari de treball  pel 14/01/201  les 10h 
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