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1. DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ  

 

    Prospecció, disseny i posada en marxa de nous recursos d’inclusió 
laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió 

 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ 

El Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i 
econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, posa a disposició de les entitats locals 
una sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement de les característiques del 
teixit productiu del territori com a base per al disseny i implementació de les accions 
ocupacionals i de desenvolupament local, fomentar l’impuls d’accions per identificar i 
donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels 
projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a les 
persones desocupades del territori d’una forma coherent i complementària, així com 
contribuir a una millora de la integració vertical de les actuacions/subvencions 
sectorials per aconseguir un major impacte de les actuacions públiques al territori. 

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

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

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

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

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

Aquest suport ha permès posar en marxa iniciatives, recursos i serveis en un sector 
amb un alt potencial de generació d’oportunitats de treball i que a la comarca no havia 
tingut prèviament un desenvolupament maximitzador d’aquestes oportunitats. Així, 
s’han portat a terme les actuacions següents: 
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ACCIÓ 2013: CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT 

Productes resultants: 

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

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

• Pla d’empresa de la Central Múltiple de Serveis 

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

 

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

Productes resultants: 

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

• Compromís d'adscripció a la Central múltiple de serveis 

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

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

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

 

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

Productes resultants: 

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

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

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

• 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 
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ACCIÓ 2016: GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT 
DEL PALLARS JUSSÀ. Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de 
col·lectius amb especials dificultats al territori 

Productes resultants: 

• Composició de l’equip professional d’impuls en el sí del Consell Comarcal 

• Projecte, estatuts i documentació necessària per a l’impuls a la creació d’una 
associació per a la gestió de serveis de proximitat 

• Marcs de col·laboració per a la creació de serveis d’integració laboral per a 
persones amb discapacitat 

• Disseny organitzatiu i model de negoci del centre especial de treball 

• Pla funcional del servei de teràpia ocupacional 

• Pla operatiu per a la posada en marxa dels serveis 

 

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

 

2017 ha estat un any clau per a la posada en marxa dels dispositius i serveis 
necessaris per crear ocupació per a les persones amb discapacitat i les persones en 
risc d’exclusió del territori. 

Aquesta acció ha permès, així, identificar, seleccionar i activar les principals línies 
d’actuació i nous recursos per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat 
o en risc d’exclusió del Pallars Jussà. 

El present document recull el resum d’activitats realitzades durant l’any 2017 en el 
marc de l’acció definida. 

 

3. OBJECTIU GENERAL  

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

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

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

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

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

 
S’han desenvolupat els següents objectius específics: 

- Disposar d’un mapeig dels recursos existents en l’actualitat i d’un diagnòstic de 
la realitat del territori respecte a la creació d’ocupació per a les persones amb 
discapacitat o en risc d’exclusió. 

- Concretar les estratègies i línies d’acció que es portaran a terme per a la 
promoció de nous recursos per a la inclusió laboral de persones amb 
discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars Jussà. 

- Seleccionar i dissenyar les principals actuacions i recursos que es volen activar 
d’acord amb les necessitats del territori, com ara, la creació i disposició de: 

o Centre especial de treball (d’acord amb el disseny organitzatiu i model 
de negoci definits l’any 2016) 

o Empresa d’inserció 

o Programes locals d’inclusió 

o Foment de la inclusió laboral mitjançant la incorporació de clàusules 
socials a la contractació pública 

o Promoció de la contractació directa i de la compra socialment 
responsable en el teixit empresarial de la comarca 

o Coordinació dels recursos d’intermediació laboral 

o Recursos pre-laborals i formatius 

o Altres que s’identifiquin durant el procés de treball 

- Identificar i concretar acords amb aquells actors – públics i privats – que poden 
participar en la realització de les actuacions que es prevegin. 
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5. ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2017 

Durant l’any 2017 s’han portat a terme les següents activitats: 

1. MAPEIG I DIAGNÒSTIC DELS RECURSOS D’INCLUSIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT O EN RISC D’EXCLUSIÓ DE LA 
COMARCA 

S’ha realitzat un mapeig dels recursos existents en l’actualitat per poder 
portar a terme un diagnòstic de la realitat del territori respecte a la creació 
d’ocupació per a les persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió. 

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

A. ENQUESTA A AJUNTAMENTS: 

- Elaboració d’una enquesta online adreçada als ajuntaments de la 
comarca per a la PROSPECCIÓ DE RECURSOS D'INSERCIÓ I DE 
POTENCIALS LLOCS DE TREBALL PER A PERSONES AMB 
ESPECIALS DIFICULTATS AL PALLARS JUSSÀ. Es pot consultar 
l’enquesta al següent enllaç:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGTilNaoESvSetNdQ
OJPhuM-a3p3_VSo7VbU9ox4HC2cht5A/viewform?usp=sf_link 

- Presentació del projecte i de l’enquesta al Consell d’Alcaldes del 
Pallars Jussà celebrat el dia 1 de juny de 2017. 

Es preveia portar a terme aquesta acció durant el primer trimestre 
de l’any, però no ha resultat possible per l’agenda del Consell 
d’Alcaldes. 

 Veure annex 1: presentació del projecte 

- Enviament d’una carta per sol·licitar la complementació de 
l’enquesta als ajuntaments de la comarca (2 de juny de 2017). 

 Veure annex 2: carta als municipis 

- Seguiment de les respostes obtingudes i contacte telefònic amb tots 
els ajuntaments per sol·licitar la seva col·laboració. 

- Respostes obtingudes: 

Han respost a l’enquesta realitzada els següents ajuntaments de la comarca: 

1. La Pobla de Segur 

2. Conca de Dalt 

3. Llimiana 

4. Castell de Mur 

5. Abella de la Conca 

6. Sarroca de Bellera 

7. Senterada 

8. Gavet de la Conca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGTilNaoESvSetNdQOJPhuM-a3p3_VSo7VbU9ox4HC2cht5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGTilNaoESvSetNdQOJPhuM-a3p3_VSo7VbU9ox4HC2cht5A/viewform?usp=sf_link
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9. Torre de Capdella 

10. Isona i Conca Dellà 

11. Salàs de Pallars 

12. Tremp 

 

De les respostes obtingudes es deriven bones perspectives respecte la 

generació de llocs de treball per a les persones amb discapacitat o en risc 

d’exclusió de la comarca: 

Veure annex 3: resultats de l’enquesta a municipis 

 

B. JORNADA DE TREBALL: INCLUSIÓ LABORAL I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

Una vegada analitzades totes les respostes dels ajuntaments es va celebrar 
una sessió de diagnòstic – amb participació dels diversos agents implicats 
del territori – per identificar les principals oportunitats per a l’impuls a nous 
recursos d’inclusió laboral, donant resposta a les necessitats de les 
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió de la comarca. 

La jornada va comptar amb els següents assistents: 

- Sr. Constantí Aranda i Farrero, Alcalde Ajuntament Isona i Conca 
Dellà.   

- Sra. Inés Moré Toló, Alcaldessa Ajuntament de Talarn. 

- Sra. Miriam Pla Arrebola, Regidora Ajuntament de Tremp. 

- Sra. Rosalia Farré González, Regidora Ajuntament de Salàs de 
Pallars.  

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

- Sra. Rosa Maria Codó Vila, PAI2 Pallars. 

- Sra. Anna Sentinella Amengual, PAI2 Pallars. 

- Sr. Jordi Etxalar Rubió, Actúa, SCCL. 

- Sr.Javi Guerra Ballesteros, Actua, SCCL. 

- Sra. Meritxell Burgués Vilar, Associació Alba. 

- Sra. Maria Helena Vicente Farrús, Associació Alba Jussà. 

- Sra. Maria Cleo Fé Campuzano, Associació Reintegra. 

- Sr. Joan Sarrias, Director SOC Tremp.  

- Sra. Lidia Ortiz Maqueda, Tècnica Ajuntament de Tremp.  

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

- Sr. Victor Bayarri i Catalán, Alter Civites, S.L. 

- Sra. Nekane Navarro Rodriguez, Alter Civites, S.L. 
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- Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social Consell Comarcal 
Pallars Jussà. 

 

Els objectius de la jornada van ser els següents: 

- Identificar les principals oportunitats per a l’impuls a nous recursos 
d’inclusió laboral, donant resposta a les necessitats de les persones 
amb discapacitat o en risc d’exclusió de la comarca. 

- Concreció de les estratègies i línies d’acció que es portaran a terme 
per a la promoció de nous recursos per a la inclusió laboral de 
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars Jussà. 

- Començar a teixir les aliances que faran possible posar en marxa 
nous recursos d’inclusió laboral al territori. 

Veure annex 4: programa de la jornada 

Veure annex 5: resum de la jornada 

 

2. CONCRECIÓ D’ESTRATÈGIES I LÍNIES D’ACCIÓ PER A LA 
GENERACIÓ D’OPORTUNITATS D’INCLUSIÓ LABORAL AL TERRITORI 

Partint del treball de reflexió compartida entre els agents assistents a la 
jornada, es van identificar les accions que, potencialment, es podrien portar 
a terme per a la promoció de nous recursos per a la inclusió laboral de 
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars Jussà. 

Aquestes accions estan recollides a l’annex 5 (resum de la jornada). 

 

3. SELECCIÓ I DISSENY D’ACTUACIONS I RECURSOS 

Partint de la formulació estratègica realitzada, així com dels resultats dels 
processos de treball desenvolupats durant l’exercici 2016 i 2017, s’ha portat 
a terme la selecció de les principals actuacions i recursos que es volen 
activar, d’acord amb les necessitats del territori, per a la generació 
d’oportunitats d’inclusió laboral per a persones amb discapacitat o en risc 
d’exclusió. 

Veure annex 6: pla d’acció per a la inclusió laboral i desenvolupament del 
territori 

 

Així mateix, s’ha portat a terme un anàlisi de les possibles fórmules per a la 
constitució d’una cooperativa que generi oportunitats de treball per a les 
persones amb dificultats de la comarca. 

Aquest anàlisi previ va servir de base per a la concreció del projecte 
presentat per l’Associació Alba a la convocatòria de Projectes Singulars del 
Programa Aracoop i que va resultar seleccionat. 

Així, s’està treballant en la creació d’una cooperativa per donar serveis 
d’atenció a persones amb diversitat funcional, com els serveis de centre 
ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, serveis de lleure 
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per a persones amb problemes de salut mental i altres necessitats futures 
que permetin donar cobertura a les persones que s’atenen des de 
l’associació. 

 

Veure annex 7: Bases per a l’impuls a la creació de la cooperativa 

 

4. IDENTIFICACIÓ D’ACORDS AMB AGENTS COL·LABORADORS 

El Consell Comarcal ha començat a treballar en l’establiment de marcs de 
col·laboració amb les següents organitzacions que treballen al territori: 

 PAI2 Pallars 

 Actua, SCCL 

 Associació Alba Jussà 

 Associació Reintegra 

A més, es manté una línia de treball activa amb els responsables del SOC a 
Tremp i amb tots els Ajuntaments de la comarca, en la cerca de noves 
oportunitats per a la inclusió de les persones amb especials dificultats. 

 

6. SEMINARIS DE TREBALL I REUNIONS CELEBRADES 

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

o 19 de gener de 2017  

o 1 de març de 2017  

o 25 d’abril de 2017 

o 14 de setembre de 2017 

Veure annex 8: Actes dels seminaris de treball realitzats. 

 

A més dels seminaris, s’han mantingut reunions de seguiment els dies 25 d’abril ,13 de 
juny, 24 d’octubre i 30 de novembre. 

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

D’altra banda, en el marc del projecte global de creació del Sistema de Serveis de 
Proximitat del Pallars Jussà, es continua avançant en les dimensions estratègiques 
definides al PLA ESTRATÈGIC 2013 – 2018 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT AL PALLARS JUSSÀ. 
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Destaquen, en aquest sentit, les següents actuacions portades a terme: 

- Concreció del suport dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya a Lleida. Es preveu la creació d’un servei 
ocupacional amb el reconeixement de 10 places per al curs 2017-2018. 

- Presentació del projecte a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (23 de 
febrer de 2017). 

- Presentació del projecte a la Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran (16 de 
març, en el marc d’un dinar amb emprenedors de la comarca). El dia 5 de juliol 
es va celebrar una reunió amb la delegada per concretar el seu suport al 
projecte. 

- Suport a les sessions de treball plenàries de la Taula de Salut Mental del Pallars 
Jussà els dies 25 d’abril ,13 de juny i 24 d’octubre de 2017. 

 

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

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

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

Resultats: 

 CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

Es manté un contracte de centre especial de treball per a la realització de 
tasques de neteja. 

 

 SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

S’ha posat en marxa el servei, amb 8 places en les quals s’atenen a 10 
persones en total. 

 

 CLUB SOCIAL PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL:  

Com a etapa inicial del Club social, (prèviament a la disposició d’un local, per al 
qual s’estan portant a terme les gestions necessàries) s’han començat a portar 
a terme activitats de lleure, amb participació de 17 persones amb trastorn 
mental (l’any 2016 eren 10 les persones participants). 
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 PROGRAMA DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA LLAR: 

Es mantenen 2 llocs de treball, amb un volum creixent en el nombre de 
persones usuàries: 
 

 

 

 

 CENTRE POLIVALENT D’AUTONOMIA PERSONAL I INTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL  

S’ha iniciat l’activitat del banc d’ajudes tècniques, generant ocupació per una 
persona amb discapacitat que porta a terme l’activitat de neteja i manteniment 
dels productes (mitjançant la col·laboració amb Alba Jussà). Es preveu, així 
mateix, la incorporació d’un terapeuta ocupacional a mitja jornada (actualment 
és un servei contractat externament). 

 

 VOLUNTARIAT EUROPEU 

Actualment 2 persones estan fent voluntariat (per 10 mesos), en el marc del 
Servei de Voluntariat Europeu del Pallars Jussà posat en marxa l’any 2016. 

 

 

 PROJECTE ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL 

Tres famílies de la comarca han participat a les sessions de Grup d’Ajuda 
Mutua organitzat pel projecte Activa't de Lleida. 

 

 

Nombre total de persones ateses: 33 

Nombre total de professionals contractats per l’Associació Alba als serveis Alba 
Jussà: 6 

 

 

 

2014 2015  2016 2017 

5 places 5 places   4 places 6 places  



DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ COM A OPORTUNITAT 
PER A LES PERSONES I EL TERRITORI 

Resultats i oportunitats de futur 
Febrer de 2017 



•  L’Oferta Integral de Serveis de Proximitat al Pallars Jussà neix amb 
la voluntat de: 

UNA APOSTA PEL DESENVOLUPAMENT SOCIAL I 
ECONÒMIC DE LA COMARCA 

•  Millorar en l’Atenció a les persones:  
 
    Què volem fer? continuar treballant i donar 

un nou impuls a les polítiques d'atenció a les 
persones.  

 
    Com? amb un alt nivell d'innovació i amb la 

clara voluntat de millorar en l'aplicació de 
mètodes i sistemes pioners per la qualitat de 
vida de les persones. 

 
•  Contribuir al desenvolupament econòmic 

de la Comarca: 
    L’increment de serveis i de població ocupada 

en l’atenció a les persones és un objectiu 
estratègic del Consell Comarcal en el marc 
de la seva política de promoció econòmica. 

 
 



             CONFIGURACIÓ D’UNA OFERTA INTEGRAL  
               DE SERVEIS DE PROXIMITAT 

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.  

 

Com ho estem fent? 

 En un marc de cooperació amb tots els agents implicats: la iniciativa 
empresarial, el sistema sanitari, la societat, etc. 

 
Aquesta iniciativa es desenvolupa en el marc del projecte  “Treball a les 7 comarques“ 
– impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família, mitjançant el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) 



PROJECTE DE FUTUR: VISIÓ 

 El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà vol impulsar: 

 
•  una oferta integral de 

serveis de proximitat  
•  perquè tota persona amb 

necessitats de suport 
pugui viure al seu entorn 
en condicions de qualitat 
de vida,  

•  tot contribuint al 
desenvolupament 
sostenible del territori, 

•  mitjançant un alt nivell 
d’innovació i retorn. 



PROJECTE DE FUTUR: MISSIÓ i VALORS 

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

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

•  una resposta individualitzada i comunitària al projecte vital de 
cada persona, 
•  així com una contribució notòria per la sostenibilitat i el 
desenvolupament econòmic i l’ocupació del nostre territori. 

VALORS: 
 
•  PERSONALITZACIÓ 
•  EQUITAT 
•  SOSTENIBILITAT 
•  COOPERACIÓ 
•  INNOVACIÓ 
 



CONCRECIÓ DEL SISTEMA DE SERVEIS 



PRINCIPALS RESULTATS 2016 
En col·laboració amb l’Associació Alba 
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PROGRAMA GENERAL D’ACTIVITATS 
 

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
I  

CLUB SOCIAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre	  
especial	  de	  
treball	  

 
•  Acord per a la realització d’un 

contracte de centre especial de 
treball per a la realització de la 
neteja del cotxe oficial de la delegada 
del govern al Pirineu.  

Centre	  
ocupacional	  

•  Cessió d’us d’un espai. ( En 
rehabilitació ). 

 
•  S’ha demanat una subvenció en el 

marc del programa europeu Leader 
per a la rehabilitació de l’edifici. 

•  S’han realitzat totes les gestions 
necessàries per al reconeixement 
del servei per part del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 

•  S’ha realitzat l’estudi de la potencial 
demanda del servei (28 persones). 

Ac2vitats	  de	  
lleure	  per	  a	  

persones	  amb	  
problemes	  de	  
salut	  mental	  

•  Inici activitats de lleure, amb 
participació de 10 persones amb 
trastorn mental. Previsió 2017: 15-20 
persones.( Persones diagnosticades 
270 ) 

•  Cessió d’us d’un espai. ( En 
rehabilitació ). 

•  Assignació de partida pressupostària 
per part del DTASF per tal de 
realitzar les activitats. 

Programa	  
de	  suport	  a	  
l’autonomia	  
a	  la	  pròpia	  

llar	  

•  2 llocs de treball creats. 
•  6 places estudiant recursos 

habitatge necessaris: places de llar 
residència i pisos amb suport. 

•  Es promouran: tallers de vida 
autònoma i programa de respir 
(acollida puntual en una llar 
residència). 



PRINCIPALS RESULTATS 2016 
En col·laboració amb l’Associació Alba 
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PROGRAMA GENERAL D’ACTIVITATS 
 

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
I  

CLUB SOCIAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banc	  
d’ajudes	  
Tècniques	  

•  Suport del Departament de Treball, 
Afers Socials i Família per la creació i 
posada en marxa del  Banc d’ajudes 
tècniques del Pallars Jussà.  

•  L’activitat del banc d’ajudes 
tècniques començarà el 2017 amb 2 
llocs de treball: una persona amb 
discapacitat per al manteniment del 
banc i un professional amb perfil de 
fisioterapeuta o terapeuta 
ocupacional. 

Taula	  de	  
Salut	  

Mental	  del	  
Pallars	  Jussà	  

•  Disseny, constitució i funcionament 
de la Taula de Salut Mental del 
Pallars Jussà. 

Servei	  de	  
voluntariat	  
europeu	  

•  Creació i posada en marxa el Servei 
de Voluntariat Europeu del Pallars 
Jussà Primers mesos d’activitat: 
assessorament a 5 joves per marxar 
fora i sol·licitud de 3 voluntaris 
europeus. 

Ac2va’t	  per	  
la	  salut	  
mental	  

•  Projecte impulsat per la Federació 
Salut Mental Catalunya i el 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc 
del Pla integral d’atenció a les 
persones amb trastorn mental i 
addiccions.  

•  L’any 2017 es posarà en marxa el 
projecte a la comarca, atenció 
professional a la demanda. 

•  Grup d’ajuda mútua de familiars 



•  Afers	  socials:	  
creació	  i	  impuls	  als	  
serveis	  d’atenció	  a	  
les	  persones.	  

•  Treball:	  creació	  i	  
desenvolupament	  
d’eines	  d’inserció	  
laboral.	  

•  Oportunitats	  de	  
treball	  i	  
contractació	  al	  
sector	  públic.	  

•  Oportunitats	  de	  
treball	  i	  
contractació	  al	  
sector	  privat.	  

•  Absorció	  de	  serveis	  
existents.	  

•  Creació	  d’eines	  
d’inserció	  (empresa	  
d’inserció,	  centre	  
especial	  de	  treball).	  

•  Titularització	  de	  
nous	  serveis.	  	  

2017: ANY CLAU, NOVES OPORTUNITATS 

Creació	  eina	  
pròpia	  a	  la	  
comarca	  

	  

Prospecció	  
oportunitats	  
de	  treball	  

Suport	  
públic	  

+	  serveis	  	  	  	  +	  ocupació	  	  +	  desenvolupament	  de	  la	  comarca	  



 

 

 

 

Amb la col·laboració: 

 

GENEREM NOVES OPORTUNITATS PER A LES PERSONES DEL TERRITORI 

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

2017 serà l’any clau per a la posada en marxa dels dispositius i serveis 
necessaris per crear oportunitats de nous llocs de treball i ocupació per als 
col·lectius amb més dificultats d’inserció.  

Estem portant a terme una prospecció, disseny i posada en marxa d’aquest programa i 
necessitem del suport i l’aliança de tots els Ajuntaments del Pallars Jussà. 

En aquesta acció és clau conèixer la vostra situació i necessitats futures: 

1) Necessitem realitzar un diagnòstic dels serveis i recursos bàsics (brigades 
de manteniment, jardineria, neteja, consergeria, etc) de què disposeu els 
Ajuntaments i de les necessitats de contractació que podeu arribar a tenir.  

2) Fer un recull dels projectes de futur o noves necessitats que puguin arribar 
a generar ocupació per les persones de la comarca. 

3) Dissenyar conjuntament un pla d’acció per realitzar aquestes insercions 
amb èxit (formacions a mida, seguiment al lloc de treball, assessorament, etc).  

Per a dur a terme aquest repte comptem amb l’expertesa i l’aliança de l’Associació 
Alba, entitat que treballa des de fa més de 40 anys per acompanyar a les persones en 
la realització dels seus desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis de qualitat i 
promovent un territori inclusiu i compromès. Conjuntament amb el Consell Comarcal 
estem impulsant nous serveis al Pallars Jussà. 

Des del 2014 hem creat nous serveis i programes relacionats amb el lleure, l’habitatge, 
voluntariat europeu i estem treballant per un proper servei ocupacional i impuls d'un 
futur Centre Especial de Treball , amb  noves activitats empresarials per a generar 
llocs de treball al Jussà. Podeu conèixer el projecte Alba Jussà al web 
www.aalba.cat/albajussa 

Moltes gràcies pel vostre suport ,  

 

ENS AJUDEU RESPONENT A L’ENQUESTA? 
Per al desenvolupament d’aquesta acció, hem elaborat un qüestionari online que 

podeu trobar a l’enllaç següent:  http://bit.ly/2mCgQFn 

Us demanem que empleneu aquest qüestionari abans del dia 16 de juny de 2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe de resultats 
Agost de 2017 

 
 
 
 

Enquesta als ajuntaments de la comarca 

 
Prospecció de recursos d'inserció i de potencials llocs de treball per a 

persones amb especials dificultats al Pallars Jussà 



 

 2 

  

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

En el marc d’aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa identificar, seleccionar i 
activar les principals línies d’actuació i nous recursos per a la inclusió laboral de les 
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars Jussà, 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. 

Amb aquesta finalitat, s’ha portat a terme una enquesta als ajuntaments de la 
comarca, per tal d’identificar els recursos d'inserció existents en l'actualitat, així com 
les possibles oportunitats per a la creació de llocs de treball per a persones amb 
discapacitat i per a persones en risc d'exclusió a les administracions públiques del 
Pallars Jussà. 

Són persones amb discapacitat les que tenen una discapacitat física, sensorial, 
intel·lectual o derivada de malaltia mental,  amb un grau de discapacitat reconegut del 
33% o superior. 

Es consideren col·lectius amb especials dificultats per a la inserció sociolaboral els 
següents (segons la definició de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures 
legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral): 

a) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals 
que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. 

b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 

c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no 
compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció. 

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de 
protecció de menors. 

e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 

f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una 

1. ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 

g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es 
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc 
d’exclusió. 

h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 

A continuació es recullen els resultats de l’enquesta realitzada als ajuntaments. 
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Ajuntaments participants 
Han respost a l’enquesta realitzada els següents ajuntaments de la comarca: 

1. La Pobla de Segur 

2. Conca de Dalt 

3. Llimiana 

4. Castell de Mur 

5. Abella de la Conca 

6. Sarroca de Bellera 

7. Senterada 

8. Gavet de la Conca 

9. Torre de Capdella 

10. Isona i Conca Dellà 

11. Salàs de Pallars 

12. Tremp 

 

Recursos d'inclusió laboral existents 
Pregunta: 

El seu municipi disposa en l'actualitat d'algun dels següents 
recursos d'inclusió laboral per a persones amb especials 
dificultats? 

Nombre de respostes: 3 
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Descripció de les mesures: 

• “Des de d'ajuntament de la Pobla de Segur, la Fundació Pública Municipal 
Residència Nostra Senyora de Ribera, i el Patronat Municipal d'Esports tenim 
contractades directament diverses persones amb discapacitat, unes amb 
discapacitat sensorial i altres amb discapacitat intel·lectual”. 

• “Tots els plans d'ocupació que tenim ho fem conjuntament amb el Consell 
comarcal del Pallars Jussà”. 

• “Plans d'ocupació local que afavoreixen els majors de 45 anys, o dones 
maltractades”. 

• “No disposa actualment d'aquets plans però en altres periodes en disposava, 
quan el SOC no centralitzava tant les seves actuacions.....”. 

 

Pregunta: 

Actualment, el seu ajuntament té externalitzada alguna o 
algunes de les següents feines? 

Nombre de respostes: 10 

 

Entre aquestes àrees, en les següents es genera ocupació per a per persones amb 
discapacitat o per persones en risc d'exclusió social: 

• Neteja (2 municipis) 

• Manteniment (1 municipi) 

• Jardineria (1 municipi) 

• Serveis mediambientals i neteja de boscos (1 municipi) 
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Potencial interès de futurs recursos d'inclusió laboral 
Pregunta: 

En el cas de crear-se una entitat a la comarca que ofereixi 
serveis en els àmbits indicats, indiqui si consideraria 
interessant contractar els seus serveis en les àrees definides: 

Nombre de respostes: 10 

 

Pregunta: 

Considera que podria ser interessant incorporar al seu 
municipi algun dels següents recursos? 

Nombre de respostes: 6 
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Declaracions sobre el potencial d'aquests recursos al seu 
municipi 

Nombre de respostes: 5 

 

• “Neteja senders, camins, boscos” 

• “Som un municipi molt petit amb pocs recursos, hauríem de tenir ajuda 
subvenció de altres administracions”. 

• “Permetria la inclusió de persones amb necessitats econòmiques i socials”. 

• “El municipi i parlo en nom propí sempre ha prioritzat les mancances dels seus 
veïns, ja sigui a nivell econòmic (sobre tot durant la crisis, com a nivell 
conductual i altres disminucions psíquiques i/0 físiques), el problema són les 
altres administracions tant a nivell supramunicipal com autonòmic, poca 
actualment autonomia municipal i falta de recursos (poc finançament municipal 
i poc accés a línies de subvencions tot va als consells i això fa que moltes 
vegades no sigui operatiu, centralisme comarcal)”. 

• “Tenim diversos llocs de treball que podrien ser ocupats per plans d'inclusió 
social, i personal amb discapacitat o per persones en risc d'exclusió social” 

 

Pregunta: 

Penseu que hi ha algun àmbit, producte o servei que podria 
generar ocupació per a persones amb especials dificultats a la 
comarca? En cas afirmatiu, exposeu la vostra proposta. 

Nombre de respostes: 6 

• “Neteja, jardinera, serveis mediambientals i neteja boscos”. 

• “Ara no penso en cap, però si crec que en algun àmbit es podria crear una 
empresa comarcal que donés servei a tota la comarca del Pallars Jussà”. 

• “En la jardineria i manteniment”. 

• “Si, tasques de jardineria i neteja de boscos, i serveis administratius”. 

• “Les ocupacions que comporten treballs manuals”. 

• “Segurament que si”. 
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Observacions i comentaris 
Nombre de respostes: 6 

• “Al municipi de Conca de Dalt, atès la dispersió dels pobles, es requereix 
disposar d'un mitjà de transport”. 

• “Aquest municipi és molt petit, amb unes necessitats molt bàsiques, per això no 
es pot generar ocupació”. 

• “M’agradaria fer alguna cosa al nostre municipi en bé de la societat però els 
recursos econòmics ens lliguen una mica”. 

• “Aquest "Si" esta condicionat entre altres factors a la implicació real i efectiva 
d'altres administracions (els micromunicipis com a la majoria dels del Pallars 
Jussà representen una gran mancança en recursos humans de tot tipus, que 
fan que tot aquest àmbit sigui poc significatiu)”. 

 

Ajuntaments interessats en concertar una visita per tal 
d’analitzar amb major profunditat les oportunitats derivades 
per a la generació de llocs de treball per a persones amb 
especials dificultats al seu municipi 

Nombre de respostes afirmatives: 9 

Nombre de respostes negatives: 1 

Sense resposta: 2 

Ajuntament Persona de contacte  Correu electrònic 

La Pobla de Segur Lluís Bellera Juanmartí alcaldia@lapobladesegur.cat  

Conca de Dalt  Martí Cardona Rocafort alcaldia@concadalt.ddl.net  

Llimiana Josep Terré ajuntament@llimiana.cat  

Sarroca de Bellera Josep Ramon Lloret 
Loan 

alcaldia@sarrocabellera.ddl.net  

Senterada Antoni Toló Cierco ajuntament@senterada.cat  

Torre de Capdella Laia Balsells ajuntament@torrecapdella.ddl.net  

Isona i Conca Dellà Constantí Aranda 
Farrero 

ajuntament@isona.ddl.net  

Salàs de Pallars Francesc Borrell f.borrell.g@gmail.com  

Tremp Antoni Flores aflores@tremp.cat  

 

 



 

 

 

  
Generem noves oportunitats per a les persones del territori 
 

 

Inclusió laboral i desenvolupament del territori 

Jornada de treball 

30 de novembre de 2017, 10:30h a 13:30h 

EPICENTRE - Centre de Visitants del Pallars Jussà 

(Passeig del Vall, 13, 25620 Tremp) 

 

Presentació 

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

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

 

Objectius de la jornada 

• identificar les principals oportunitats per a l’impuls a nous recursos d’inclusió 
laboral, donant resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat o 
en risc d’exclusió de la comarca. 

• Concreció de les estratègies i línies d’acció que es portaran a terme per a la 
promoció de nous recursos per a la inclusió laboral de persones amb 
discapacitat o en risc d’exclusió del Pallars Jussà. 

• Començar a teixir les aliances que faran possible posar en marxa nous 
recursos d’inclusió laboral al territori. 

  



 

 

 

  
Generem noves oportunitats per a les persones del territori 
 

 

Programa 

10:30h – 10:40h Benvinguda i presentació institucional 

10:40h – 11:00h Presentació de l’estratègia: Dinamització del sector dels serveis 
de proximitat del Pallars Jussà com a oportunitat per a les 
persones i el territori 

 11:00h – 12:00h Dinàmica de treball 1: Diagnòstic 

• Completant el mapeig dels recursos existents al territori, 
partint dels resultats de l’enquesta a ajuntaments 

• Identificant punts forts i oportunitats per a la creació 
d’ocupació per a les persones amb discapacitat o amb risc 
d’exclusió. 

12:00h – 13:00h Dinàmica de treball 2: Propostes d’acció  

• Concreció de les estratègies i línies d’acció que es portaran a 
terme per a la promoció de nous recursos per a la inclusió 
laboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió del 
Pallars Jussà. 

• Propostes d’acció per a 2018 

 

 
 
 

Organitza: Suport tècnic: 

  

 

INSCRIPCIÓ 
Us podeu inscriure al següent enllaç: 

https://goo.gl/hUQaW9 
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