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1. DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ  

���   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’autono mia personal i 
coordinació del mateix amb la Central múltiple de s erveis de proximitat 

 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ 

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

El programa és el resultat del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya en què 
s'expressa la voluntat d'afavorir la vertebració del territori, compensar les desigualtats i 
potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o 
especialment despoblades del territori català. S'aplica a les comarques del Ripollès, 
Terra Alta, Anoia, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Montsià i Baix Ebre. 

L'objecte del programa "Treball a les 7 comarques" és, així, donar suport a projectes 
de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un pla d’execució anual, accions 
ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a: 

a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que 
conformen els col•lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de 
cada territori. 

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

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

Tot això des de l'impuls a la cooperació i concertació a nivell territorial entre el sector 
públic i el sector privat. 

 

En el marc d’aquest programa, el Consell Comarcal del Pallars Jussà va elaborar el 
Pla Estratègic 2013 – 2018 per una Oferta Integral de Serveis de Proximitat al Pallars 
Jussà, que formula les següents línies estratègiques: 

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

2. UNA OFERTA INNOVADORA : configurar i activar una oferta integral de 
suports i serveis de proximitat per a la vida autònoma a la comunitat de les 
persones en situació de dependència i altres necessitats de suport del Pallars 
Jussà, amb un alt nivell d’innovació en mètodes i sistemes. 
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3. COOPERAR PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA : crear un 
marc de cooperació entre empreses, entitats i administracions públiques, que 
permeti generar un alt nivell de retorn pel desenvolupament empresarial, 
econòmic i d’ocupació a la comarca, així com la fixació de la població en el 
territori. 

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

Aquesta plataforma s’ha concretat, entre altres serveis, en la Central Múltiple de 
Serveis posada en marxa l’any 2014 i que suposarà, amb el seu desenvolupament, 
un recurs clau per a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Pallars Jussà i 
per a la dinamització econòmica dels serveis a les persones. 

Així mateix, s’ha dissenyat un altre servei adreçat a promoure l’autonomia personal de 
les persones amb necessitats de suport i l’accessibilitat universal dels entorns: el 
servei de centre per a l’autonomia personal . 

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

- La posada en marxa del Servei de centre per a l’autonomia personal, creant 
nous llocs de treball adherits al mateix. 

- El desenvolupament d’una estratègia de coordinació i comunicació del Servei 
amb la Central Múltiple creada l’any2014, que permeti dinamitzar la implicació 
dels grups d’interès clau del sistema de serveis de proximitat del territori. 

El present document recull el resum d’activitats realitzades durant l’exercici 2015 en el 
marc de l’acció definida. 

 

3. OBJECTIU GENERAL  

L'objectiu general  d’aquest procés de treball és afavorir la dinamització 
socioeconòmica i la generació d'ocupació al sector dels serveis a les persones del 
Pallars Jussà, com a oportunitat per a les persones i el territori, posant en marxa el 
Servei de centre per a l’autonomia personal i establint els mecanismes de coordinació i 
comunicació necessaris amb la Central Múltiple de Serveis posada en marxa en 2014. 

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

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

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

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

d) En la cooperació entre els diferents grups d’interès – públics i privats – que 
operen en els serveis i recursos de proximitat de la comarca. 
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4. OBJECTIUS ESPECÍFICS  
 
Es objectius  específics d’aquesta acció són: 

- Portar a terme la planificació operativa de la posada en marxa del Servei de 
centre per a l’autonomia personal per la seva implementació efectiva durant 
l’any 2015. 

- Establir marcs de relació i aliança amb altres serveis i centres de promoció de 
l’autonomia personal i l’accessibilitat universal del país, treballant en xarxa per 
compartir coneixements i generar sinèrgies. 

- Definir el 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. 

- Dissenyar i implementar una estratègia de comunicació que, des de la 
implicació de tots els grups d’interès clau, permeti impulsar el desplegament 
dels serveis de proximitat del Pallars Jussà amb la màxima generació de valor 
per a les persones amb necessitats de suport del territori. 

 

5. ACTIVITATS DESENVOLUPADES I PRODUCTES 
RESULTANTS 

Durant l’any 2015 s’han portat a terme les següents activitats: 

FASE 1: IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE 
CENTRE PER A L'AUTONOMIA PERSONAL 

1. PLANIFICACIÓ OPERATIVA DE LA POSADA EN MARXA DEL  SERVEI DE 
CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I D’ALTRES RECURS OS DE 
PROXIMITAT 

Recollint el treball realitzat anteriorment, s’ha realitzat un dossier documental 
sobre el Centre polivalent per a l’autonomia person al i la integració 
sociolaboral,  que integra el Servei de Centre per a l’Autonomia Personal, i que 
recull el seu disseny organitzatiu, model de negoci i pla d’usos, com a base per 
a la planificació operativa de la seva posada en marxa. 

Partint d’aquesta feina prèvia, s’ha realitzat una planificació per a la posada 
en marxa d’aquest recurs, així com d’altres serveis  de proximitat del 
Pallars Jussà , com a document base per a la presentació a potencials aliats 
per a la seva posada en marxa. 

Així mateix, s’ha dissenyat la primera acció que es portarà a terme des del 
Servei de Centre per a l’Autonomia Personal : un programa de formació  per 
a la millora de les condicions d’accessibilitat i de vida autònoma a la comunitat 
de les persones amb necessitats de suport. 
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Per últim, durant el procés de treball s’ha identificat la necessitat de donar 
impuls a la creació d’estructures organitzatives pròpies a la c omarca que 
vetllin per al desenvolupament dels serveis de prox imitat del Pallars 
Jussà . 

És per això que s’ha elaborat un projecte fundacional de la futura Fundació 
Jussà Autonomia, Salut i Benestar. 

Aquesta prioritat, identificada durant el procés de treball, ha portat a la 
modificació del calendari previst inicialment. És per això que les prioritats s’han 
centrat en definir aquest projecte fundacional i en establir les aliances a tal 
efecte.  

Per aquesta raó, no s’ha pogut portar a terme el procés de suport en la creació 
de l’equip de treball del Servei de centre per a l’autonomia personal, procés 
que es preveu per a l’any 2016. 

Productes resultants: 

o Dossier documental Centre polivalent per a l’autonomia personal 
i la integració sociolaboral (Veure Annex 1). 

o Presentació “DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ, COM A OPORTUNITAT 
PER A LES PERSONES I EL TERRITORI” (Veure Annex 2). 

o Programa de formació “MILLORA DE LES CONDICIONS 
D’ACCESSIBILITAT I DE VIDA AUTÒNOMA A LA COMUNITAT 
DE LES PERSONES AMB NECESSITATS DE SUPORT”  
(Veure Annex 3). 

o Projecte fundacional de la Fundació Jussà Autonomia, Salut i 
Benestar (JASB) (Veure Annex 4). 

2. ESTABLIMENT DE MARCS DE RELACIÓ I ALIANÇA AMB AL TRES 
SERVEIS I CENTRES DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSON AL I 
L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I AMB ALTRES AGENTS PER A LA 
PROMOCIÓ D’UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE PROXIM ITAT 

S’ha portant a terme una intensa tasca de gestió de contactes per a 
l’establiment de marcs de relació i aliança amb altres serveis i centres de 
promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal del país, i amb 
altres agents que poden ser aliats en la dinamització del sector dels serveis de 
proximitat al Pallars Jussà. 

A tal efecte, es va concretar un programa per a la concreció d’aliances i marcs 
de col·laboració que s’ha desenvolupat durant l’any 2015 i que continua actiu. 

Aquesta tasca de concreció de col·laboracions ha començat a donar resultats i 
es preveu el seu màxim desenvolupament durant l’exercici 2016.  

En concret, amb l’Associació Alba i la Federació ALLEM (agrupació lleidatana 
d’entitats de suport a persones amb discapacitat) s’ha definit un full de ruta de 
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treball conjunt per al desenvolupament del sistema de serveis de proximitat 
durant els anys 2016 – 2017. 

Productes resultants: 

o Dinamització del sector dels serveis de proximitat del Pallars 
Jussà, com a oportunitat per a les persones i el territori. 
Programa per a la concreció d’aliances i marcs de col·laboració 
(Veure Annex 5). 

o Full de ruta 2016 – 2017 per al desenvolupament del sistema de 
serveis de proximitat (Veure Annex 6). 

 

FASE 2:  DEFINICIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE 
COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ DELS SERVEIS DE PROXIMITA T DEL 
PALLARS JUSSÀ 

1. DEFINICIÓ DEL SISTEMA DE COORDINACIÓ ENTRE ELS S ERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 

Definició del 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, establint, així mateix, 
les bases per a la coordinació amb altres serveis que es posin en marxa en el 
futur. 

2. DEFINICIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ DELS SE RVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 

Durant l’any 2014 es va portar a terme un procés d’identificació de grups 
d’interès de la Central Múltiple de Serveis, concretant l’estratègia de relació 
amb cada un d’aquests grups. 

Partint de les necessitats identificades durant aquest procés, s’ha dissenyat 
una estratègia de comunicació que, des de la implicació de tots els grups 
d’interès clau, permeti impulsar el desplegament dels serveis de proximitat del 
Pallars Jussà amb la màxima generació de valor per a les persones amb 
necessitats de suport del territori. 

S’han definit els elements següents: 

o POLÍTICA DE COMUNICACIÓ DELS SERVEIS DE PROXIMITAT  DEL 
PALLARS JUSSÀ 

Amb la finalitat de configurar el marc filosòfic i inspiracional de la 
comunicació dels serveis de proximitat amb els seus grups d’interès, es 
considera clau disposar d’una política de comunicació. 

Per això, s’ha definit: 

o VISIÓ 

o FINALITAT o OBJECTE 

o VALORS I CRITERIS D’ACTUACIÓ 
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o PLA DE COMUNICACIÓ 2015 – 2018 DELS SERVEIS DE PRO XIMITAT 
DEL PALLARS JUSSÀ 

Es considera necessari disposar, en el marc de la política de comunicació 
definida, un pla que permeti definir l’estratègia en l’àmbit de la comunicació 
pels propers anys. 

Per això, s’ha definit: 

o DIAGNÒSTIC 

o LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ 

o PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

o SISTEMA D’AVALUACIÓ ANUAL I SEGUIMENT DE 
RESULTATS 

 

Productes resultants: 

o Estratègia de comunicació i coordinació dels serveis de 
proximitat del Pallars Jussà (Veure Annex 7). 

 

6. SEMINARIS DE TREBALL CELEBRATS 

S’han celebrat 5 seminaris de l’equip de treball responsable de la coordinació de 
l’acció en les dates següents: 

- 19 de febrer de 2015 

- 19 de març de 2015  

- 28 d’abril de 2015  

- 9 de juny de 2015  

- 21 de novembre de 2015 

Veure Annex 8: Actes dels seminaris de treball realitzats. 

 

Així mateix, el 30 de juny de 2015 es va realitzar una presentació del projecte a 
responsables del Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Lleida en la qual es 
van identificar vies de col·laboració i d’acció prioritàries per al desenvolupament de 
l’acció. 
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7. PAUTES I RECOMONACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 
FUTUR DEL PROJECTE 

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, es considera prioritari seguir treballant, posant el 
focus en la creació de serveis d’integració laboral  per a persones amb 
discapacitat i impulsant la creació d’estructures o rganitzatives pròpies a la 
comarca  que vetllin per al desenvolupament dels serveis. 

Aquestes prioritats, derivades de l’acció desenvolupada durant 2015, permetrà generar 
resultats i impacte  en els àmbits següents: 

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

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

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

Per això, es proposen els següents objectius  específics per a l’exercici 2016: 

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

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

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

En l’assoliment d’aquests objectius, el Full de ruta 2016 – 2017 per al 
desenvolupament del sistema de serveis de proximitat desenvolupat durant 2015 (no 
previst inicialment) defineix les actuacions prioritàries i que es recomana desenvolupar: 
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OBJECTIUS  ACCIONS 2016 2017 

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

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

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

        

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

        

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

 

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

        

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

        

2.3. Realitzar els contactes necessaris amb 
institucions, empreses i organitzacions que 
pugui formar part de la fundació. 

        

2.4. Dissenyar les bases, el projecte 
fundacional i la documentació legal necessària 
per crear la fundació. 

        

2.5. Posar en marxa la fundació i traspassar-li 
els serveis posats en marxa prèviament. 
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OBJECTIUS  ACCIONS 2016 2017 

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

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

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

        

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

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

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

• Club social per a persones amb 
malaltia mental. 

        

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

        

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

        

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

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

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

        

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

        

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

        

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

        

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

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

        

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

        

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

        



ANNEXOS 

 

ANNEX 1: DOSSIER DOCUMENTAL CENTRE POLIVALENT PER A  
L’AUTONOMIA PERSONAL I LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
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EL CENTRE POLIVALENT EN EL MARC DELS SERVEIS DE 
SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, DE 
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I PER A LA 
INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
 
El Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat al Pallars 
Jussà estableix entre els seus objectius estratègics el següent: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre Especial de 
Treball 

Servei de terapia 
ocupacional 

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

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

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

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

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ 

SOCIOLABORAL 

� Servei de Centre per a  
l’Autonomia Personal 

� Servei d’intemediació laboral 
� Formació, assessorament i 

suport a professionals 
� Coordinació sociosanitària 

VIDA INDEPENDENT 

Programa de suport a 
l’autonomia a la llar 

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

Serveis de 
suport a l'àrea 

educativa 

Club social per 
a persones 

amb malaltia 
mental  

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

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

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA 

LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMATITZACIÓ 

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

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
 

 
 
 
 

DEFINICIÓ DELS 
ÀMBITS D'ACTIVITAT 
CENTRALS DEL CET  

setembre octubre desembre 

POSADA EN 
MARXA DE 

LES 
PRIMERES 

ACTIVITATS  

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

CONCRECIÓ 
D'ACORDS DE 

COL·LABORACIÓ 
AMB SOCIS 

POTENCIALS  

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

Centre 
Especial de 
Treball 

 
POSADA EN 

MARXA  

CONCRECIÓ 
D'ACORDS DE 

COL·LABORACIÓ 
AMB SOCIS 

POTENCIALS  

Centre 
Ocupacional 

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

SOCIOLABORAL 
 

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

 

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

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

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

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

 
 

juny octubre desembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISSENY ORGANITZATIU, 
MODEL DE NEGOCI I PLA 

D’USOS DEL CENTRE  

 
 
 
 
 
 
 
 

- CONCRECIÓ 
D'ACORDS DE 

COL·LABORACIÓ AMB 
SOCIS POTENCIALS 

- SELECCIÓ D’UBICACIÓ 
DEL CENTRE 

Servei de Centre 
per a  
l’Autonomia 
Personal 

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

Servei 
d’intemediació 
laboral  

Formació, 
assessorament, 
suport a 
professionals 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Clients i usuaris potencials 

- Proposició de valor del centre polivalent 

- Canals de distribució i comunicació 

- Relacions amb els clients i usuaris 

- Fonts d’ingressos 

- Estructura de despeses 

- Recursos clau 

- Activitats clau 

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

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

 

 

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

 

1. PROPOSTA DE VALOR 

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

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

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

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

2. SEGMENTS DE CLIENTS 

a. Persones usuàries dels serveis: 

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

• Cuidadors i cuidadores informals. 
 

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

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

d. Institucions i administracions públiques. 

e. Ciutadania en general. 

 

3. RELACIONS AMB CLIENTS 

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

 

4. CANALS 

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

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

 
 

5. ACTIVITATS CLAU 

• Persones usuàries dels serveis: 

- Informació, orientació i assessorament 

- Acompanyament, tractament i empoderament 

- Gestió d’accés a prestacions públiques 

- Promoció de l’emprendiment social 
 

• Professionals dels sistemes de serveis socials i dels serveis sanitaris: 
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- Coordinació i treball en xarxa 

- Assessorament, recursos i documentació 

- Desenvolupament de competències: formació i innovació 

- Treball en xarxa amb altres centres i serveis de promoció de 
l’autonomia personal i l’accessibilitat universal 

 
• Empreses amb necessitats de suport per a la integració de persones amb 

especials dificultats o amb necessitats de formació: 

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

- Coordinació per a la creació d’ocupació 

- Desenvolupament de competències: formació i innovació 

- Foment de la responsabilitat social de les empreses 
 

• Institucions i administracions públiques: 

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

- Informació, assessorament i suport tècnic 
 

• Ciutadania en general: 

- Sensibilització i la conscienciació social en la promoció de l’autonomia 
personal i de les polítiques d’envelliment actiu. 

- Promoció del voluntariat. 
 

6. SOCIS CLAU 

• Administracions locals del territori 

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

• Serveis Socials Bàsics del territori 

• Proveïdors de la Central Múltiple de Serveis de Proximitat 

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

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

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

• Centre Josep Orgué (Fundació Privada Àuria) 

• Altres centres o serveis d’inserció laboral 
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• Professionals i experts amb prestigi 

• Empreses del territori 

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

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

• Associació Aprop de voluntariat 

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

7. RECURSOS CLAU 

• Equip professional de Serveis Socials 

• Equip professional interdisciplinari del Centre 

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

• Competències directives i de lideratge 

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

• Plataforma col·laborativa 

• Recursos de la Xarxa de Serveis de Proximitat 

• Suport institucional 

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

8. ESTRUCTURA DE DESPESES 

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

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

9. FONTS D’INGRESSOS 

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

• Patrocinadors i mecenes 

• Programes Obra Social La Caixa (Incorpora, Gent 3.0., empreniment) 
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• Fons europeus 
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PLA D'USOS DEL CENTRE POLIVALENT PER A L’AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
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EL CENTRE POLIVALENT EN EL MARC DELS SERVEIS DE 
SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, DE 
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I PER A LA 
INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
 
El Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat al Pallars 
Jussà estableix entre els seus objectius estratègics el següent: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre Especial de 
Treball 

Servei de terapia 
ocupacional 

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

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

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

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

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL I LA INTEGRACIÓ 

SOCIOLABORAL 

� Servei de Centre per a  
l’Autonomia Personal 

� Servei d’intemediació laboral 
� Formació, assessorament i 

suport a professionals 
� Coordinació sociosanitària 

VIDA INDEPENDENT 

Programa de suport a 
l’autonomia a la llar 

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

Serveis de 
suport a l'àrea 

educativa 

Club social per 
a persones 

amb malaltia 
mental  

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

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

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA 

LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMATITZACIÓ 

Altres 



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

INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
 

 
 
 
 

DEFINICIÓ DELS 
ÀMBITS D'ACTIVITAT 
CENTRALS DEL CET  

setembre octubre desembre 

POSADA EN 
MARXA DE 

LES 
PRIMERES 

ACTIVITATS  

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

CONCRECIÓ 
D'ACORDS DE 

COL·LABORACIÓ 
AMB SOCIS 

POTENCIALS  

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

Centre 
Especial de 
Treball 

 
POSADA EN 

MARXA  

CONCRECIÓ 
D'ACORDS DE 

COL·LABORACIÓ 
AMB SOCIS 

POTENCIALS  

Centre 
Ocupacional 

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

SOCIOLABORAL 
 

 
 

 

LA PROPOSTA DE VALOR DEL CENTRE POLIVALENT 

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

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

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

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

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

juny octubre desembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISSENY ORGANITZATIU, 
MODEL DE NEGOCI I PLA 

D’USOS DEL CENTRE  

 
 
 
 
 
 
 
 

- CONCRECIÓ 
D'ACORDS DE 

COL·LABORACIÓ AMB 
SOCIS POTENCIALS 

- SELECCIÓ D’UBICACIÓ 
DEL CENTRE 

Servei de Centre 
per a  
l’Autonomia 
Personal 

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

Servei 
d’intemediació 
laboral  

Formació, 
assessorament, 
suport a 
professionals 

Coordinació 
sociosanitària 
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PROPOSTA DE VALOR 

 

 
SEGMENTS DE CLIENTS 

f. Persones usuàries dels serveis: 

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

3. Cuidadors i cuidadores informals. 
 

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

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

i. Institucions i administracions públiques. 

j. Ciutadania en general. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. SERVEI DE CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL 

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

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

 

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

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

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

 

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

Usuaris: Entitats i/o dispositius col·laboradors. 

 

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

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

 

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

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

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

• Tramitació i gestió de demandes 

• Tramitació i gestió d'ofertes 

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

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

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

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

• Actualització de dades i preselecció de perfils segons oferta 

3. COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPAI OBERT AL PÚBLIC  
150 – 200 m2 

S
ervei de C

entre 
per a l’autonom

ia 
personal 

S
ervei 

d’interm
ediació 

laboral 

C
oordinació 

sociosanitària
 

Recepció 

Exposició d’ajudes tècniques i 
tecnològiques  

Despatxos per a l’atenció i orientació 
individualitzada  

ESPAI POLIVALENT DE FORMACIÓ I 
INNOVACIÓ 
40 – 60 m2 

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

DESPATXOS DELS PROFESSIONALS  
30 – 50 m2 
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ANNEX 2: PRESENTACIÓ “DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS 
SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ, COM A 
OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL TERRITORI” 

(captures de pantalla de la presentación elaborada)
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ANNEX 3: PROGRAMA DE FORMACIÓ “MILLORA DE LES 
CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT I DE VIDA AUTÒNOMA A LA  
COMUNITAT DE LES PERSONES AMB NECESSITATS DE SUPORT ”   
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MILLORA DE LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT I DE VID A 
AUTÒNOMA A LA COMUNITAT DE LES PERSONES AMB NECESSI TATS 
DE SUPORT 

Programa de formació  

Abril de 2015  

 

Organitzat per: Centre polivalent per a l’autonomia personal i la integració sociolaboral. 

Lloc de realització: Seu de la Central múltiple de serveis de proximitat del Pallars 
Jussà 

Calendari: pendent de definir 

 

Objectius: 

- Millorar les competències dels professionals del Consell Comarcal, dels serveis 
d’atenció a les persones de la comarca i dels proveïdors del sistema en l’àmbit 
de la promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal. 

- Promoure un millor coneixement per part de la ciutadania de les condicions 
necessàries per al desenvolupament d’una vida autònoma en la comunitat i de 
les estratègies i suports existents per assolir-ho. 

 

Destinataris: 

- Professionals tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

- Professionals d’organitzacions prestadores de serveis a les persones i de 
proveïdors del sistema 

- Ciutadania en general 

 

Continguts: 

Bloc A: MÒDULS TRONCALS PER A PROFESSIONALS 

- Accessibilitat universal i disseny per a tothom en els entorns de vida de les 
persones: 

o Accessibilitat a la llar 

o Accessibilitat a l’entorn laboral i adaptació de llocs de treball 

o Condicions d’accessibilitat a l’entorn 

- Productes de suport per a l’autonomia personal: ajudes tècniques i tecnològiques. 

- Estratègies per promoure les capacitats i l’autonomia de les persones amb 
necessitats de suport. 
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Bloc B: MÒDULS ESPECÍFICS 

- Per a professionals de serveis d’atenció a les persones: 

o Mòdul específic: Estratègies per a la millora de la coordinació 
sociosanitària. 

- Per a professionals de l’arquitectura, la construcció i disciplines relacionades: 

o Mòdul específic: Eliminació de barreres en els entorns de vida de les 
persones: llar, entorn laboral, espai públic, etc. 

 

Bloc C: CICLE DE CONFERÈNCIES OBERTES A LA CIUTADAN IA 

- Conferència 1: Què són els productes de suport per a l’autonomia personal i com 
poden afavorir una vida independent? 

- Conferència 2: El disseny per a tothom com a estratègia de millora de la qualitat de 
vida de totes les persones. 

- Conferència 3: En quins àmbits de la vida diària poden tenir dificultats les persones 
amb necessitats de suport i com les podem superar? 

- Conferència 4: Comunicació per a tothom: pautes per una comunicació que 
afavoreixi la comprensió de totes les persones. 

 

Metodologia de la formació: 

Es portarà a terme una metodologia de formació activa i participativa, combinant 
l’adquisició dels coneixements teòrics necessaris amb la realització de dinàmiques i 
casos pràctics per a la definició d’estratègies. 

 

Col·laboradors: 

Per al desenvolupament del programa de formació es cercarà la col·laboració de 
professionals i organitzacions referents en les matèries previstes. 
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ANNEX 4: PROJECTE FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓ JUSSÀ 
AUTONOMIA, SALUT I BENESTAR (JASB) 
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PROJECTE FUNDACIONAL 

9 de juny de 2015 

 
 
 
 

Un projecte de comarca per a la qualitat de vida de  les persones amb necessitats de suport 

Fundació Jussà Autonomia, Salut i Benestar  
(JASB) 
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I. PRESENTACIÓ 

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

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

 

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

Productes resultants: 

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

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

• Pla d’empresa de la Central Múltiple de Serveis 

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

 

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

Productes resultants: 

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

• Compromís d'adscripció a la Central múltiple de serveis 

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

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

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

 

ACCIÓ 2015: DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE  PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ, COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES  I EL 
TERRITORI. Posada en marxa del Servei de centre per  a l’autonomia personal i 
coordinació del mateix amb la Central Múltiple de S erveis 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 
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• Perfils professionals (funcions i competències clau) de l'equip de treball del 
Servei de centre per a l’autonomia personal 

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

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

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

• Política de comunicació dels serveis de proximitat del Pallars Jussà 

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

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

 

La realització d’aquestes accions ha permès establir les bases d’un sistema de 
serveis que doni resposta a les persones amb necess itats de supor t, des de la 
creació d’ocupació al territori. 

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

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

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

 

II. FINALITAT DE LA FUNDACIÓ JUSSÀ AUTONOMIA, SALUT  I 
BENESTAR (JASB) 
La finalitat de la Fundació Jussà Autonomia, Salut i Benestar és impulsar: 

• una oferta integral de serveis de proximitat   
• perquè tota persona amb necessitats de suport  pugui viure al seu entorn en 

condicions de qualitat de vida,  
• tot contribuint al desenvolupament sostenible  del territori, 
• mitjançant un alt nivell d’innovació i retorn . 

 
Es vol promoure, així, un sistema de suports de proximitat  mitjançant: 

• un mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió,  
• que tot comptant amb diferents actors , permetrà: 

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

•  així com una contribució notòria per la sostenibilitat  i el 
desenvolupament econòmic i l’ocupació  del nostre territori. 
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Tot això, des dels valors  de la personalització, l’equitat, la sostenibilitat, la cooperació i 
la innovació. 
 

III. SISTEMA DE SERVEIS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I 
LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB NECESSITATS DE 
SUPORT 
 
La Fundació Jussà Autonomia, Salut i Benestar serà l’estructura responsable de 
dinamitzar el sector de serveis a les persones, promovent, des de la cooperació públic 
– privada, la creació d’un sistema de serveis que doni resposta a les persones  
amb necessitats de supor t, des de la creació d’ocupació al territori: 
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En l’actualitat, ja s’ha començat a construir aquest sistema, amb la posada en marxa 
d’alguns dels serveis definits i amb la previsió, a curt termini, de posada en marxa 
d’altres: 

SERVEIS EN FUNCIONAMENT EN L’ACTUALITAT: 

• Central Múltiple de Serveis: 

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

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

Finalitat: 

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

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

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

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

• Programa de suport a l’autonomia a la llar: 

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

Nº actual de persones usuàries: 5 

Nº de llocs de treball creats: 2 

Sol.licituds tramitades al 2015: 4 

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

 

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

• Centre Polivalent d’Autonomia Personal i Integració  Sociolaboral  

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

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

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

• Un centre pioner a la comarca i als Pirineus. 

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

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

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

Serveis que integrarà: 

• Servei de Centre per a  l’Autonomia Personal 

• Servei d’intemediació laboral 

• Formació, assessorament, suport a professionals 

• Coordinació sociosanitària 

 

SERVEIS QUE ES PREVEU POSAR EN MARXA EN EL CURT TER MINI 

• Club social per a persones amb malaltia mental:  

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

• Serveis d’integració laboral per a persones amb dis capacitat: 

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

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

• Serveis de suport per a persones en situació de cro nicitat: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Per la seva dimensió de projecte estratègic de comarca , es considera necessari 
que el patronat  d’aquesta fundació incorpori representants de: 

• Consell Comarcal. 

• Ajuntaments de la comarca. 

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

• Empreses amb tradició a la comarca que vulguin enfortir el seu compromís de 
responsabilitat social. 

 

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

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

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

• 2 professionals de suport tècnic, amb experiència en els camps de serveis 
socials i de promoció econòmica: dedicació d’un terç de jornada cada 
professional. 
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ANNEX 5: DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ, COM A OPORTUNITAT PER  A 
LES PERSONES I EL TERRITORI. PROGRAMA PER A LA 
CONCRECIÓ D’ALIANCES I MARCS DE COL·LABORACIÓ 
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DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT 
DEL PALLARS JUSSÀ, COM A OPORTUNITAT PER A LES 
PERSONES I EL TERRITORI 

Programa per a la concreció d’aliances i marcs de c ol·laboració 

Abril de 2015  

 

 

A. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I ESTABLIMENT DE MARCS DE 
COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS ÀREES DE LA GENERALITAT  DE 
CATALUNYA 

 Ab Mg Jn Jl St Oc Nv Ds 

Serveis Territorials de Benestar Social 
i Família a Lleida 

        

Programa de prevenció i atenció a la 
cronicitat (PPAC) 

        

 

 

B. ESTABLIMENT DE CONTACTES I MARCS DE COL·LABORACI Ó AMB 
ORGANITZACIONS SENSE AFANY DE LUCRE PER L’IMPULS A SERVEIS 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

 Ab Mg Jn Jl St Oc Nv Ds 

Fundació Fiella. Potencial marc de 
col·laboració per constituir una fundació 
privada amb participació pública (del 
Consell Comarcal), que incorpori al seu 
funcionament a altres entitats socials 
segons expertesa per àmbits d’actuació. 

        

Associació Alba         

Fundació Privada Àuria         

Altres organitzacions del sector 
d’atenció a persones amb malaltia 
mental i la discapacitat 
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C. ESTABLIMENT DE CONTACTES I MARCS DE COL·LABORACI Ó AMB 
ORGANITZACIONS TITULARS DE SERVEIS DE CENTRE PER A 
L’AUTONOMIA PERSONAL 

 Ab Mg Jn Jl St Oc Nv Ds 

Fundació Privada Àuria. Potencial 
conveni de col·laboració per: 

- Formació 

- Disseny del Centre 

- Gestions amb el Departament de 
Benestar Social i Família per a la seva 
posada en marxa 

        

Altres organitzacions titulars de 
Serveis de Centre per a l’Autonomia 
Personal 

        

 

 



 

 64

 

ANNEX 6: FULL DE RUTA 2016 – 2017 PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE SERVEIS DE PROXIMITA T 
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ANNEX 7: ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ DE LS 
SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ  
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ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ DELS SERVEI S DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
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SISTEMA DE COORDINACIÓ ENTRE ELS SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
El programa de treball per a l’exercici 2015 inclou la definició i implementació del 
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, establint, així mateix, les bases per a la coordinació amb 
altres serveis que es posin en marxa en el futur. 

En aquest sentit, durant el desenvolupament del projecte, s’ha considerat necessari 
donar impuls a la creació d’estructures organitzatives pròpies a la comarca que vetllin 
per al desenvolupament dels serveis de proximitat del Pallars Jussà. 

Així, es preveu la creació de la Fundació Jussà Autonomia , Salut i Benestar  
(d’acord amb el projecte fundacional definit) i que serà la institució responsable de 
la coordinació entre els serveis de proximitat del Pallars Jussà.  

La finalitat de la Fundació Jussà Autonomia, Salut i Benestar és impulsar: 
• una oferta integral de serveis de proximitat   
• perquè tota persona amb necessitats de suport  pugui viure al seu entorn en 

condicions de qualitat de vida,  
• tot contribuint al desenvolupament sostenible  del territori, 
• mitjançant un alt nivell d’innovació i retorn . 

 
Es vol promoure, així, un sistema de suports de proximitat  mitjançant: 

• un mètode innovador de diagnòstic, avaluació i gestió,  
• que tot comptant amb diferents actors , permetrà: 

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

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

 
Tot això, des dels valors  de la personalització, l’equitat, la sostenibilitat, la cooperació i 
la innovació. 
 
La Fundació Jussà Autonomia, Salut i Benestar serà l’estructura responsable de 
dinamitzar el sector de serveis a les persones, pro movent, des de la cooperació 
públic – privada, la creació d’un sistema de servei s que doni resposta a les 
persones amb necessitats de suport , des de la creació d’ocupació al territori: 
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Per la seva dimensió de projecte estratègic de comarca , es considera necessari que 
el patronat  d’aquesta fundació incorpori representants de: 

• Consell Comarcal. 

• Ajuntaments de la comarca. 

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

• Empreses amb tradició a la comarca que vulguin enfortir el seu compromís de 
responsabilitat social. 

 

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

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

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

• 2 professionals de suport tècnic, amb experiència en els camps de serveis socials 
i de promoció econòmica: dedicació d’un terç de jornada cada professional. 

 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 

Partint de la previsió exposada, es preveu la creació dels següents mecanismes de 
coordinació entre els serveis de proximitat del Pallars Jussà: 

1. Coordinació tècnica dels serveis des de la Funda ció Jussà Autonomia, Salut 
i Benestar  

Coordinació i comunicació constant des de l’equip de la Fundació amb les entitats 
prestadores de serveis de proximitat, amb un calendari prefixat de coordinació 
amb contacte – presencial o telefònic – almenys mensual. 

 

2. Taula de participació de les entitats prestadore s de serveis de proximitat del 
Pallars Jussà 

Creació d’una Taula de participació de les entitats prestadores de serveis de 
proximitat del Pallars Jussà que es reunirà amb periodicitat trimestral, amb els 
objectius següents: 

- Definició de les línies de treball compartides en el marc del sistema de serveis 
de proximitat de la comarca. 

- Seguiment de les actuacions desenvolupades en el marc del sistema. 

- Desenvolupament de dinàmiques de creativitat i innovació compartida per a la 
millora de la resposta a les necessitats de les persones amb necessitats de 
suport del Pallars Jussà. 
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3. Plataforma virtual de gestió del coneixement com partit 

Creació d’una plataforma virtual de gestió del coneixement compartit que, a mode 
d’intranet del sistema de serveis de proximitat, permeti als professionals dels 
organismes i entitats implicades: 

- Compartir coneixement i documentació d’interès. 

- Disposar de canals de comunicació directa. 

- Coordinar de manera constant i permanent les actuacions desenvolupades 
des dels diferents serveis. 

 

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ DELS SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
Durant l’any 2014 es va portar a terme un procés d’identificació de grups d’interès de la 
Central Múltiple de Serveis, concretant l’estratègia de relació amb cada un d’aquests 
grups. 

Partint de les necessitats identificades durant aquest procés, s’ha dissenyat una 
estratègia de comunicació que, des de la implicació de tots els grups d’interès clau, 
permeti impulsar el desplegament dels serveis de proximitat del Pallars Jussà amb la 
màxima generació de valor per a les persones amb necessitats de suport del territori. 

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓ DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

Marc filosòfic i inspiracional de la comunicació dels serveis de proximitat amb els seus 
grups d’interès: 

• VISIÓ: 

Assolir una cultura de la comunicació participativa  en la qual tots els 
grups d’interès clau dels serveis de proximitat del  Pallars Jussà 
siguin protagonistes en el camí constant cap a la m illor qualitat de 
vida de tots els ciutadans i ciutadanes de la comar ca. 

• MISSIÓ: 

La missió de la política de comunicació del sistema  de serveis de 
proximitat del Pallars Jussà és generar valor per a  tots els grups 
d’interès implicats, establint els mecanismes i mit jans necessaris per 
a la seva participació en la promoció de la vida au tònoma a la 
comunitat de les persones amb necessitats de suport  al territori. 

• VALORS i CRITERIS D’ACTUACIÓ: 

o ACCESSIBILITAT de comprensió i comunicació, per afavorir 
l’eliminació de les barreres existents en aquesta matèria. 

o PARTICIPACIÓ com element clau de la política de comunicació, 
establint una xarxa d’actors de comunicació en la qual tots els 
integrants siguin emissors i receptors d’informació. 
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o TRANSPARÈNCIA, HONESTEDAT i CONFIANÇA en la relació 
entre tots els grups d’interès que conformen el sistema de serveis 
de proximitat del Pallars Jussà. 

 

PLA DE COMUNICACIÓ 2015 – 2018 DELS SERVEIS DE PROX IMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 A continuació es recull el Pla de Comunicació 2015 – 2016 dels Serveis de Proximitat del 
Pallars Jussà, que defineix l’estratègia en l’àmbit de la comunicació pels propers anys. 

• DIAGNÒSTIC 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà està configurant una oferta Integral de 
serveis de proximitat, estructurant l’organització d’una XARXA de serveis de 
proximitat que afavoreixi la promoció de l’autonomia personal, la prevenció de la 
dependència i una millor resposta a les situacions de cronicitat.  

I ho està fent en un marc de cooperació amb tots els agents implicats: la iniciativa 
empresarial, els serveis socials, el sistema sanitari, les institucions públiques, les 
organitzacions expertes, la societat, etc. 

En aquest senti, durant l’any 2014 es va realitzar el mapa de grups d’interès del 
sistema, que ens permet disposar d’un diagnòstic dels grups d’interès i focus 
principals als quals s’ha d’orientar el pla de comunicació: 

MAPA DE GRUPS D’INTERÈS 
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   Grau d’impacte o nivell d'influència del GI sobre l a Central 
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M
ol

t b
ai

x 
(1

)
 

  Administració: 
polítics     

       

    
Oportunitat estratègica: invertir en els processos de relació per comprendre les inquietuds i 
desenvolupar solucions 

       

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

      

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

La matriu recollida a la pàgina anterior classifica als grups d’interès d’acord amb 
l’anàlisi de dependència i impacte realitzat. De l’encreuament del anàlisi d’aquests 
factors s’identifiquen tres tipus de relació amb els grups d’interès: 

 
A. OPORTUNITAT ESTRATÈGICA  

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

Grau d’impacte o influència : molt alt 

Grups d’interès:  

i. Proveïdors (actuals i futurs) 

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

iii. Persones usuàries 

 
 
B. PARTICIPACIÓ CLAU  

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

Grau d’impacte o influència : alt 

Grups d’interès:  

iv. Administració: tècnics 

v. Administració: polítics 

 
 
C. BAIXA PRIORITAT  

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

Grau d’impacte o influència : mig o baix 

Grups d’interès:  

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

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

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

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

 

  Objectiu (s) principal(s) de la 
relació 

Mètode de relació  

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

- Coordinació i seguiment 
de la relació: contacte 
personal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

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

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

- Coordinació de la 
relació: contacte 
personal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

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

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

- Coordinació de la 
relació: contacte 
personal. 

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

relació 
Mètode de relació  

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

- Coordinació de la 
relació: contacte 
personal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

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

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

- Coordinació de la relació 
des del Consell 
Comarcal. 

- Enviament periòdic 
d’informació per correu 
electrònic. 

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

- Informació mitjançant la 
pàgina web del Consell 
Comarcal i dels 
prestadors de serveis. 
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• LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ 
INTERNA 

OBJECTIUS DE 
COMUNICACIÓ EXTERNA 

LE.1. Donar resposta a les 
necessitats dels usuaris 
actuals i potencials de 
serveis de proximitat a la 
comarca,  millorant el seu 
benestar i qualitat de vida. 

- Establir un sistema de 
comunicació i coordinació 
entre els agents implicats en 
l’oferta de serveis de 
proximitat de la comarca per 
impulsar la millora contínua 
del sistema. 

- Definir el mecanisme per 
a la canalització de les 
necessitats dels usuaris 
actuals i potencials dels 
serveis de proximitat i 
posar-lo al seu abast per 
mantenir un sistema de 
recepció constant 
d’inputs. 

LE.2. Impulsar una xarxa 
interconnectada de 
professionals i serveis per 
a la innovació al servei de 
les persones. 

- Implementar un marc de 
cooperació amb tots els 
agents implicats per a 
l’articulació de la xarxa. 

- Disposar d’una plataforma 
virtual de gestió del 
coneixement compartit que, a 
mode d’intranet del sistema de 
serveis de proximitat, permeti 
als professionals dels 
organismes i entitats 
implicades: compartir 
coneixement i documentació 
d’interès, disposar de canals 
de comunicació directa i 
coordinar de manera constant 
i permanent les actuacions 
desenvolupades des dels 
diferents serveis. 

- Establir mecanismes de 
comunicació i coordinació 
amb agents i institucions 
referents del país en 
matèria de serveis per a 
la qualitat de vida, per a 
canalitzar la seva 
participació i aportacions 
a la xarxa. 

LE.3. Donar a conèixer el 
sistema de serveis de 
proximitat a tots els 
ciutadans i ciutadanes de 
la comarca. 

- Crear i dinamitzar mitjans de 
comunicació propis del 
sistema (web i xarxes socials) 
per arribar a la ciutadania. 

-  Coordinar els mitjans de 
comunicació de tots els agents 
del sistema per garantir la 
coherència en la informació a 
la societat. 

- Realitzar el llançament 
dels mitjans propis del 
sistema per garantir la 
màxima penetració a la 
població. 

- Establir aliances amb els 
mitjans de comunicació 
social de la comarca per 
difondre informació sobre 
el sistema de serveis de 
proximitat. 
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• PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

 

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ  ACCIONS 2015 2016 2017 2018 

LE.1. Donar resposta a 
les necessitats dels 
usuaris actuals i 
potencials de serveis de 
proximitat a la comarca,  
millorant el seu benestar i 
qualitat de vida. IN

T
E

R
N

 

- Establir un sistema de comunicació i 
coordinació entre els agents implicats en 
l’oferta de serveis de proximitat de la 
comarca per impulsar la millora contínua del 
sistema. 

- Creació i posada en marxa 
d’una comissió de 
comunicació que coordini les 
accions en el marc del 
sistema. 

    

- Definició i aplicació d’un 
protocol comunicació entre 
els agents implicats en 
l’oferta de serveis de 
proximitat. 

    

E
X

T
E

R
N

 

- Definir el mecanisme per a la canalització 
de les necessitats dels usuaris actuals i 
potencials dels serveis de proximitat i posar-
lo al seu abast per mantenir un sistema de 
recepció constant d’inputs. 

- Definició del circuit per la 
canalització constant de 
necessitats dels usuaris. 

    

- Realització d’una campanya 
de comunicació entre la 
ciutadania perquè coneguin 
el circuit per fer arribar les 
seves necessitata. 
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LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ  ACCIONS 2015 2016 2017 2018 

LE.2. Impulsar una xarxa 
interconnectada de 
professionals i serveis 
per a la innovació al 
servei de les persones. 

IN
T

E
R

N
 

- Implementar un marc de cooperació amb 
tots els agents implicats per a l’articulació 
de la xarxa. 

- Realització de contactes 
amb tots els agents implicats 
en la prestació de serveis de 
proximitat de la comarca per 
presentar la iniciativa. 

    

- Formalització dels marcs de 
cooperació per l’articulació 
de la xarxa. 

    

- Definició de les dinàmiques 
d’intercanvi i mitjans de 
comunicació de la xarxa de 
professionals i serveis.  

    

- Posada en marxa i 
dinamització de la xarxa de 
professionals i serveis. 
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LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ  ACCIONS 2015 2016 2017 2018 

 

IN
T

E
R

N
 

- Disposar d’una plataforma virtual de gestió 
del coneixement compartit que, a mode 
d’intranet del sistema de serveis de 
proximitat, permeti als professionals dels 
organismes i entitats implicades: compartir 
coneixement i documentació d’interès, 
disposar de canals de comunicació directa i 
coordinar de manera constant i permanent 
les actuacions desenvolupades des dels 
diferents serveis. 

- Anàlisi de les diferents 
solucions existents per a la 
gestió del coneixement 
compartit, seleccionant la 
més adient per al projecte. 

    

- Desenvolupament de la 
plataforma, amb la 
participació dels diferents 
perfils d’usuaris per definir 
les seves funcionalitats clau. 

    

- Posada en marxa, 
manteniment i dinamització 
de la plataforma virtual de 
gestió del coneixement. 

    

E
X

T
E

R
N

 

- Establir mecanismes de comunicació i 
coordinació amb agents i institucions 
referents del país en matèria de serveis per 
a la qualitat de vida, per a canalitzar la seva 
participació i aportacions a la xarxa. 

- Identificació dels agents i 
institucions referents del país 
en matèria de serveis per a 
la qualitat de vida, per a 
convidar-los a col·laborar a 
la xarxa 

    

- Establiment de contactes i 
formalització de marcs de 
col·laboració amb els agents 
i institucions identificats. 
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LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ  ACCIONS 2015 2016 2017 2018 

LE.3. Donar a conèixer el 
sistema de serveis de 
proximitat a tots els 
ciutadans i ciutadanes de 
la comarca. 

IN
T

E
R

N
 

- Crear i dinamitzar mitjans de comunicació 
propis del sistema (web i xarxes socials) per 
arribar a la ciutadania. 

- Realitzar el llançament dels mitjans propis 
del sistema per garantir la màxima 
penetració a la població. 

- Creació d’una web pròpia del 
sistema de serveis de 
proximitat, amb apartats 
actualitzables per a la 
comunicació constant amb la 
ciutadania. 

    

- Creació de perfils a les 
següents xarxes socials: 
linkedin, facebook, twitter, 
pinterest i youtube. 

    

- Dinamització dels mitjans 
creats des de la comissió de 
comunicació, comptant amb 
la construcció compartida de 
continguts per part de tots 
els usuaris del sistema. 

    

IN
T

E
R

N
 

- Coordinar els mitjans de comunicació de 
tots els agents del sistema per garantir la 
coherència en la informació a la societat. 

- Definició i aplicació d’un 
protocol de coordinació entre 
els mitjans de comunicació 
dels agents implicats. 

    

- Seguiment de l’aplicació del 
protocol definit per part de la 
comissió de comunicació. 
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LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ  ACCIONS 2015 2016 2017 2018 

 

E
X

T
E

R
N

 

- Establir aliances amb els mitjans de 
comunicació social de la comarca per 
difondre informació sobre el sistema de 
serveis de proximitat. 

- Convocatòria d’una jornada 
de treball amb els mitjans de 
comunicació de la comarca 
per presentar el sistema. 

    

- Realització d’una ronda 
d’entrevistes amb els 
diferents mitjans de 
comunicació per definir, en 
cada cas, vies de 
coordinació i col·laboració. 

    

- Seguiment de la informació 
sobre el sistema publicada 
pels mitjans de comunicació. 
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• SISTEMA D’AVALUACIÓ ANUAL I SEGUIMENT DE RESULTATS 

Es proposa desenvolupar un sistema d’avaluació i seguiment, d’acord amb les 
següents pautes: 

o Concreció de programes anuals, incorporant les accions del pla d’acció 
definit abans, i detallant en cada acció corresponent a l’any en curs: 

� Planificació temporal detallada. 

� Equip o persona responsable de la seva execució. 

� Necessitat, en el seu cas, de suport extern. 

� Costos econòmics del programa anual corresponent. 

 

o Avaluació anual del compliment del pla d’acció: 

� Nivell de compliment dels objectius. 

� Execució de les accions i del calendari proposat.  
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ANNEX 8: ACTES DELS SEMINARIS DE TREBALL REALITZATS  
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la v ida autònoma 
a la comunitat al Pallars Jussà 
 
Acció 2015 
 
PRIMER SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 19 de febrer de 2015 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h   
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sr. Enric Bardella, Gerent de la Societat de Foment. 
Sr. Arturo Boneta, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1er. Estat de situació de la posada en marxa de la Central Múltiple de Serveis: 
avenços realitzats i propers passos.  
 
2on. Revisió de la memòria final de l’acció corresponent a l’any 2014 per a la seva 
presentació al SOC. 
 
3er.  Concreció del programa de treball per a l’any 2015. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. . Estat de situació de la posada en marxa de la Cent ral Múltiple de Serveis: 
avenços realitzats i propers passos.  
S’acorda que la Central Múltiple serà liderada per la Societat de Foment amb el suport 
del Consell Comarcal per la posada en marxa de la mateixa,  i d’altra banda realitzar 
una reunió amb Jussactiu i els proveïdors enquestats.  
 
Resta pendent:  
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- Retorn del resultat de les entrevistes als grups d’interès (proveïdors, 
professionals, polítics, entorn i comunitat).  

- Creació de la imatge de la Central Múltiple de Serveis. Proposta JIS-Jussà  
Innovació social. Imatge semblant al logo de Jussactiu.  

- Ubicació de la Central. Proposta d’idoneïtat d’ubicació: despatx lliure a 
l’edifici que té el Consell Comarcal al C/Pau Casals de Tremp.  

 
Plantejament de la reunió de Jussaactiu: 

- Contextualitzar el projecte de la Central Múltple de Serveis. Resum del 
procès de creació de la Central.  

- Presentació dels resultats de les enquestes fetes als proveïdors i als altres 
grups d’interès. 

- Explicació del posicionament del Jussactiu en el projecte dels empresaris i 
formació. Creació d’un grup de treball d’empresaris. 

 
2on. Revisió de la memòria final de l’acció corresp onent a l’any 2014 per a la 
seva presentació al SOC.  
Es revisa la memòria final dels processos de treball duts a terme durant l’exercici de 
2014, a efectes de la seva presentació al SOC. 
 
En la proposta d’indicadors per analitzar l’impacte social de la Central Múltiple de 
Serveis s’acorda incorporar els resultats previstos d’acord amb la metodologia 
establerta. 
 
En relació al coordinador/a de la Central, s’acorda que serà la Societat de Foment qui 
gestionarà aquest perfil curricular.  
 
3er. Concreció del programa de treball per a l’any 2015.  
 
Centre Polivalent per a l’Autonomia Personal i la Integració Sociolaboral.  
 
Es planteja com a possible soci la Fundació Privada Auria, a efectes de la posada en 
marxa del projecte. Es tracta d’un projecte innovador que cal vincular-lo amb sanitat 
(cronicitat). 
 
S’acorda Jussà Autonomia i Salut (JAS) com a nom comercial del Centre Polivalent.  
 
Documents elaborats: Pla d’usos i Bases funcionals. 
 
 

S’acorda el següent  seminari pel 19/03/2015 a les 10.30 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la v ida autònoma 
a la comunitat al Pallars Jussà 
 
Acció 2015 
 
 
SEGON SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 19 de març de 2015 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h   
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sr. Arturo Boneta, Gerent de la Societat de Foment. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Glòria Farrús. Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
 
 
Ordre del dia: 
 
1er. Estat de situació de la posada en marxa de la Central Múltiple de Serveis: 
avenços realitzats i propers passos.  
 
2on. Planificació operativa de la posada en marxa del Centre Polivalent per a 
l’Autonomia Personal i la Integració sociolaboral. 
 
3er.  Concreció del programa de treball per a l’any 2015. 
 
4rt. Altres punts que es consideri oportú tractar. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. . Estat de situació de la posada en marxa de la Cent ral Múltiple de Serveis: 
avenços realitzats i propers passos.  
 
S’informa sobre els acords presos en la reunió prèvia a la convocatòria  de proveïdors 
de la Central.  
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S’acorda endegar el projecte amb una oferta de formació, organitzada pel Centre 
Polivalent amb continguts d’autonomia personal, accessibilitat, i millora de les 
condicions per la vida autònoma en la comunitat per persones amb dependència, risc 
d’exclusió social, manca d’autonomia personal, etc.  
 
S’acorda que la Consultoria Alter Civites farà el disseny del logo de Jussà Innovació 
Social.  
 
 
2on. Planificació operativa de la posada en marxa d el Centre Polivalent per a 
l’Autonomia Personal i la Integració sociolaboral.  
 
Es planteja com a línia d’acció del Centre Polivalent elaborar un programa de formació 
finançat a través de l’aportació de les empreses a FORCEM.  S’acorda objectius, 
destinataris, continguts dels mòduls, metodologia de la formació i col.laboradors. El 
lloc de realització de la formació seria a la seu de la Central Múltiple.  
 
S’acorda tancar un marc de col.laboració amb Àuria, a efectes del disseny del Centre 
Polivalent.  
 
Com a fórmula jurídica del Centre Polivalent, es planteja d’iniciativa privada de caire 
social amb suport de l’administració pública.   
 
 
3er. Concreció del programa de treball per a l’any 2015.  
 
S’acorda dur a terme una reunió amb el Departament de Benestar Social i Família, per 
tal de presentar-los el projecte de serveis de proximitat al Pallars Jussà, vist com una 
oportunitat per a les persones i el territori.  
 
Es preveu posar en marxa els següents serveis: 
 

- Club social per a persones amb malaltia mental. 
- Serveis d’integració laboral per a persones amb discapacitat. 
- Serveis de suport per a persones en situació de cronicitat.  

 
 
4rt. Altres punts que es consideri oportú tractar. 
Es proposa la visita de diferents experiències d’entitats, tals com Aspace Navarra, la 
Fundació MAP de Ripoll i Asprodes Salamanca.  
 
S’informa sobre la licitació del Servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal.  

S’acorda el següent  seminari pel 28/04/2015  a les 10.30 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la v ida autònoma 
a la comunitat al Pallars Jussà 
 
Acció 2015 

 
 
TERCER SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 28 d’Abril de 2015 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 13h   
 
 
Assistents: 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sr. Joan Ubach Isanta, President del Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
 
 
Ordre del dia: 
 
1er. Revisió de l’esborrany del Programa de formació “Millora de les condicions 
d’accessibilitat i de vida autònoma a la comunitat de les persones amb necessitats de 
suport” i planificació de la seva concreció.   
 
2on. Concreció del programa per a l’establiment d’aliances i marcs de col.laboració per 
a la dinamització del sector dels serveis de proximitat del Pallars Jussà. 
 
3er. Preparació de la presentació als responsables del Serveis Territorials del 
Departament de Benestar Social i Família.  
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1er. Revisió de l’esborrany del Programa de formaci ó “Millora de les condicions 
d’accessibilitat i de vida autònoma a la comunitat de les persones amb 
necessitats de suport” i planificació de la seva co ncreció.   
Resta pendent de  revisar el programa de formació per al curs 2015-2016, de millora 
de les condicions d’accessibilitat i de vida autònoma a la comunitat de les persones 
amb necessitats de suport.  
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2on. Concreció del programa per a l’establiment d’a liances i marcs de 
col.laboració per a la dinamització del sector dels  serveis de proximitat del 
Pallars Jussà. 
S’acorda presentar a la Fundació Privada Àuria el ventall de serveis i projectes a poder 
endegar per tal de conèixer en quins aspectes es pot implicar, i establir així un acord 
de col.laboració amb aquesta entitat. (Club social per a persones amb malaltia mental, 
formació i centre polivalent)     
 
 
3er. Preparació de la presentació als responsables del Serveis Territorials del 
Departament de Benestar Social i Família. 
S’exposa als representants del Consell Comarcal, el projecte de dinamització del 
sector dels serveis de proximitat del Pallars Jussà, com a oportunitat per a les 
persones i el territori. Concretament es parla dels serveis en funcionament  (Central 
múltiple de serveis  i Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar), serveis en fase 
de disseny per a la seva posada en marxa (Centre polivalent d’autonomia personal i 
integració sociolaboral), així com els serveis que es preveu posar en marxa a curt 
termini (Club social per a persones amb malaltia mental, Serveis d’integració laboral 
per a persones amb discapacitat, Serveis de suport per a persones en situació de 
cronicitat). 
 
S’acorda elaborar un dossier on quedi estipulada l’estructura de la Fundació Jussà 
Autonomia, Salut i Benestar JASB, per tal de donar resposta a les necessitats amb 
manca d’autonomia personal, etc. Caldria establir perfils de quins podrien ser els 
patrons, convidar a entitats amb  expertesa i que vulguin implicar-se, mitjans i personal 
d’atenció directa, etc. 
 
 

S’acorda el següent seminari pel  09/06/2015  a les 10.30 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la v ida autònoma 
a la comunitat al Pallars Jussà 
 
Acció 2015 
 
QUART SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 09 de juny de 2015 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 12h 
 
 
Assistents: 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Neus Moral Serrat, Tècnica compartida de Joventut  del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
 
 
Excusa la seva assistència: 
Sr. Josep Castells i Farré, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
 
1er. Revisió de l’esborrany del Programa de formació “Millora de les condicions 
d’accessibilitat i de vida autònoma a la comunitat de les persones amb necessitats de 
suport” i planificació de la seva concreció.   
 
2on. Concreció del programa per a l’establiment d’aliances i marcs de col.laboració per 
a la dinamització del sector dels serveis de proximitat del Pallars Jussà. 
 
3er. Preparació de la presentació als responsables del Serveis Territorials del 
Departament de Benestar Social i Família.  
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

- Necessitat d’un equip de treball que lideri els projectes amb autonomia en la 
presa de decisió i amb legitimació política. Permetrà més agilitat en la 
implementació de les accions. 

- Opcions a desenvolupar per la creació d’una Fundació des d’on s’impulsessin 
els diferents projectes: 
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o Opció A: Creació d’una Fundació liderada i impulsada des de les 
institucions publiques amb participació d’entitats i fundacions amb 
expertesa i prestigi. L’equip tècnic, com a estructura  bàsica, que lideri 
el projecte amb autonomia en la presa de decisions. 

o Opció B: Creació Fundació no liderada per les institucions  publiques, si 
des d’una entitat social i amb participació del Consell Comarcal al 
patronat de la Fundació. Es necessitaria delega en un tècnic per fer els 
contacte i les aliances corresponents per engegar el projecte. 

 
- Accions que es poden dur a terme mentre es treballa per la creació de la 

Fundació: 

o Club Social. S’acorda fer una reunió amb el Departament  per començar 
a fer les gestions per posar en marxa el Club Social i explicació del 
plantejament global del projecte. Data concretada: 26 de juny a les 10h// 
30 de juny a les 11h (alternativa). 

o Seminaris de formació.  S’acorda resta a l’espera de la trobada amb 
AURIA, el setembre després de la constitució del Consell, per fer 
l’explicació del plantejament global del projecte. Amb AURIA es vol 
treballar: formació, participació a la Fundació, i al Centre per 
l’Autonomia Personal. 

o Central Múltiple de Serveis. Des de gerència es planteja dos espais on 
ubicar el servei: Oficina Jove o Jussactiu. S’acorda que la millor opció 
és Jussactiu, tenint en compte que és un dinamitzador econòmic del 
territori amb contacte amb el món empresarial. Suport tècnic del 
Consell. Restem a l’espera de la decisió d’ubicació. 

o PSALL. Continuïtat del programa amb ALBA, i més endavant , reunió 
per fer plantejament global del projecte. 
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Oferta integral de serveis de proximitat per a la v ida autònoma 
a la comunitat al Pallars Jussà 
 
Acció 2015 
 
CINQUÈ SEMINARI DE TREBALL 
 
Lloc: Sala de reunions del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 21 de novembre de 2015 
Hora inici: 10,30h 
Hora acabament: 14h 
 
 
Assistents: 
Sr. Constantí Aranda i Farrero, President del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sr. Josep Maria Ardanuy i Tarrat, Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Assumpta Fortuny, Coordinadora de la Federació ALLEM 
Sra. Maite Trepat, Directora de l’Associació Alba 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Dra. Èlia Schelover, Psiquiatra de Salut Mental d’Adults de l’Hospital Comarcal del 
Pallars 

La reunió es divideix en dos parts: 

Primera part: 

Es confirma que el projecte compta amb el suport polític del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. Manca confirmació de suport per part de la Generalitat: 

o S’acorda demanar reunió amb els Serveis Territorials de Benestar 
Social i Família a Lleida per concretar el seu suport. 

o S’acorda presentar el projecte global al més alt nivell de la Generalitat 
de Catalunya quan estigui conformat el nou govern. 

Sobre la forma jurídica per a la posada en marxa de serveis de proximitat a la 
comarca: 

o S’acorda posar en marxa el procés per a la constitució d’una fundació 
pròpia del territori per a la gestió de serveis, amb majoria de propietat 
privada i amb participació dels ens locals públics del territori. 

o En l’etapa transitòria fins a la constitució d’aquesta fundació es posaran 
en marxa nous serveis (principalment ocupacionals) sota el NIF de 
l’Associació Alba. 

o En aquesta etapa transitòria, es considera condició irrenunciable la 
contractació des del Consell Comarcal d’una persona al territori que 
pugui liderar el projecte. 

o Una vegada constituïda la fundació, es traspassaran els serveis posats 
en marxa per Alba a aquesta nova institució. 

S’acorda establir un full de ruta per als anys 2016 – 2017, que contempli: 
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o La creació d’una fundació, amb l’etapa transitòria prèvia necessària 
(segons exposat abans). 

o La concreció de les gestions institucionals esmentades amb el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya per a la concreció del seu suport al projecte (mitjançant una 
partida per potenciar l’associacionisme al territori o d’altres). 

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

o Treballar de manera prioritària en la creació dels serveis següents: 
� Servei de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat 

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

intel·lectual. 
� Club social per a persones amb malaltia mental. 

Per a la posada en marxa d’aquests serveis s’analitzarà la idoneïtat de 
la seva ubicació en l’espai CITA, en altres espais disponibles o en 
serveis ja en funcionament. 

S’analitzarà, així mateix, l’estructuració necessària del servei de 
transport per accedir a aquests serveis. 

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

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

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

 

Segona part: 

Incorporació de la Dra. Èlia Schelover, Psiquiatra de Salut Mental d’Adults de l’Hospital 
Comarcal del Pallars, a efectes de valorar la planificació en matèria de salut mental a 
la Comarca del Pallars Jussà.  
 
S’acorda: 

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

o Promoure la creació d’una Taula de Salut Mental a la comarca, amb el 
suport de la Federació Salut Mental Catalunya i convidant a participar a:  

� GSS 
� Consell Comarcal 
� Professionals de salut mental i treballadors socials del CAP 
� CESMIG 
� Associació Alba (PSALL) 
� Intress 
� Associació Reintegra 

 


