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Benvinguda
Al llarg de l’any 2018, la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) ha
consolidat el seu model de responsabilitat social interna, amb el
projecte de foment de lleure integrador a la Casa “Empúries” i la
darrera fase del projecte de construcció de l’Edifici de Rehabilitació
Funcional i Esbarjo que posarà a disposició dels professionals de
la Fundació un nou recurs que significarà una gran millora de la
qualitat de vida de les persones ateses ja que els permetrà realitzar
activitats de fisioteràpia i de psicomotricitat i noves activitats
aquàtiques.
Des del Patronat volem agrair a tots els professionals de la
Fundació que amb la seva entrega i dedicació diària fan possible
la consolidació d’aquest model social i el gran servei de qualitat
que s’ofereix als centres i serveis de la Fundació. Agrair també a les

famílies que cada dia ens fan la confiança de deixar-nos tenir cura
de les persones que més estimen, dels seus familiars i tutelats.
És per això que us presentem la novena edició de la Memòria
de Responsabilitat Social de l’FVO, on recollim els principals
projectes realitzats al llarg de l’any 2018 a les àrees, centres
i serveis de la Fundació i exposem la nostra política de recursos
humans, la nostra transparència econòmica i el nostre compromís
cap a la gestió ètica i socialment responsable, i el compromís per
vetllar per la cura i protecció mediambiental del nostre entorn.
Si voleu ampliar la informació, podeu consultar la web de la
Fundació: www.fvo.cat

Esteve Marquès
President de l’FVO
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1. LA FUNDACIÓ
La Fundació Privada Vallés Oriental (FVO) és una entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit
de Catalunya, amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves famílies.

Part de les
instal·lacions de
l’FVO vistes des de
l’aire

RAÓ SOCIAL
Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics (FVO)
Ctra. Valldoriolf s.n.
Ap. Correus 108
08430 La Roca del Vallès
www.fvo.cat
Registre de fundacions 682

DEFINICIÓ
Entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis per a persones amb
discapacitat intel·lectual en la seva etapa adulta amb l’objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies des de
l’àrea d’atenció diürna i l’àrea d’acolliment residencial.

LEGISLACIÓ
Regeix el seu funcionament d’acord a la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

CENTRES I SERVEIS
ÀREA D’ATENCIÓ DIÜRNA
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”
Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces”
Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAPS)
Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”
ÀREA D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL
Residència “Valldoriolf”
Llar residència “Vallès”
Llar residència “Font Verda”
Llar residència “Jaume Gregori”
Llar residència “Jaume Anfruns i Janer”
Llar residència “El Cinquantenari”
Llar residència “El Cinquantenari 2”
Llar amb suport
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ÀREA RESPONSABILITAT SOCIAL
Casa “Empúries”
Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo

PATRIMONI
Tots els edificis formen part del patrimoni de l’FVO, a excepció de
la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” que
és de propietat del Dept. de Treball, Benestar Social i Famílies
construïda en un terreny cedit per l’FVO.

PLANTILLA
Hi treballen 261 professionals.

ANY CONSTITUCIÓ FUNDACIÓ
1992

ANTECEDENTS
Els orígens es remunten a l’any 1965, quan un grup de pares
i mares preocupats per la qualitat de vida i el futur dels seus
fills i filles amb discapacitat intel·lectual van decidir constituir a
Granollers l’Associació Patronat Comarcal de Pares de persones
amb Disminució Psíquica, amb la finalitat de fomentar la seva
assistència, recuperació i ensenyament.

DISTINCIONS 2018
- Atorgament del Govern de la Generalitat de Catalunya de la Creu
de Sant Jordi 2015.
- Premi a la Responsabilitat Social concedit per la Unió Empresarial
Intersectorial – Premis UEI 2018 – VI Nit Empresarial.

1.1

MISSIÓ

L’FVO és una fundació d’àmbit català dedicada a l’atenció de
persones amb discapacitat intel·lectual. La nostra activitat se
centra bàsicament en dues àrees: l’àrea d’atenció diürna i l’àrea
d’acolliment residencial, amb l’objectiu d’atendre les diferents
necessitats que van apareixent a llarg de la vida adulta de la persona
amb discapacitat intel·lectual i fomentant al mateix temps la inclusió
social i l’autonomia personal. La Fundació assumeix com a propis
els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la persona.

1.2

VISIÓ

L’FVO és una institució de referència en l’àmbit de l’atenció a la
persona amb discapacitat intel·lectual, molt arrelada al seu entorn
més immediat i amb una consolidada estructura de personal i
financera.

Façana de la Llar residència “El Cinquantenari 2”

1.3

VALORS I PRINCIPIS ÈTICS

L’FVO assumeix uns valors propis que es troben presents en totes
aquelles actuacions passades, presents i futures de la institució.
L’FVO assumeix íntegrament el compromís:
• Amb el benestar de la persona amb discapacitat intel·lectual
• Amb la qualitat dels serveis que presta
• Amb l’adequada atenció a les persones amb discapacitat
intel·lectual per part dels professionals que treballen a l’FVO
Els principis ètics sobre els que es basen les actuacions de l’FVO
són:
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PATRONAT

1.4

La representació, govern i l’administració de la Fundació Privada
Vallés Oriental per a Disminuïts Psíquics a títol legal i fundacional
correspon al Patronat que, entre altres, exercita totes les funcions
pròpies del govern, administració, gestió i conservació i defensa
dels béns de la Fundació, en acompliment dels seus fins. És l’òrgan
que, en última instància, dóna el vist i plau a les decisions del
comitè executiu, integrat pel President de l’FVO, el vicepresident,

el secretari i el tresorer. El Patronat actuarà de forma col·legiada i la
seva competència no tindrà cap més límit que les normes legals i
s’estendrà també a tot el que es relaciona amb la interpretació dels
Estatuts de l’FVO i amb la resolució de totes les incidències que es
presentin en el funcionament de la mateixa. El càrrec de patró és
gratuït.

Membres de la Junta Patronat en sessió de treball

A data 31 de desembre de 2018, el Patronat està format per:
• President
Sr. Esteve Marquès Vila
• Vicepresident
Sr. Jaume Anfruns Font
• Secretari
Sr. Esteve Clopés Fosch
• Tresorer
Sr. José Luis Criado Barragán
• Vocals
Sra. Pepita Soler Gramage
Sra. Carmen Oña Vila
Sr. Ramon Daví Navarro
Sr. Josep Ma Lloreda Piña
Sr. Josep Marquès Baró
Sra. Pepita Maymó Cirera
• Direcció General
Sr. Juan M. Monsalve Fernández
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1.4.1.

Consell Consultiu del Patronat

A data 31 de desembre de 2018 les persones que han acceptat
ésser membres del Consell Consultiu del Patronat de l’FVO són:
• Sr. Jaume Gregori Torras, empresari.
• Sr. Vicenç Vacca Viaplana.
• Sr. Josep Serratussell, consultor financer.
• Sr. Santi Puig, empresari.
• Sr. Manel Pérez, assessor empresarial.
• Sr. Francesc Sala, arquitecte.
• Sr. Camil Raich, advocat.
• Sr. Joan Díaz, assessor empresarial.
• Sra. Montserrat Camp.
• Sra. Teresa Serra.

1.5

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

1.6

POLÍTICA DE QUALITAT

El Sistema de Gestió de la Qualitat implantat a l’FVO aporta innegables
avantatges i valor afegit a la institució; contribueix a estimular els
processos de millora continua, esdevé un aspecte diferenciador
millorant la imatge i generant un increment de confiança entre clients,
autoritats competents o d’altres parts d’interès; i ajuda a millorar el
desenvolupament d’estratègies competitives així com a impulsar el
posicionament dins el sector, la societat, etc.; però sobretot el que
busca, mitjançant la sistematització de bones pràctiques i l’anàlisi
de la gestió, és donar un millor servei en l’atenció a les persones que
assisteixen als centres, així com a la resta de clients que contracten
el nostres serveis.

El sistema adopta un enfocament basat en processos, i incorpora
també l’enfocament basat en els riscos i oportunitats, i els processos
no només estan orientats cap al client, sinó també s’orienten cap
als resultats per aconseguir, amb tot plegat, una gestió molt més
eficaç.
Tot això es representa en el Mapa de processos:

ANNEX I

MAPA DE PROCESSOS DE L’ORGANITZACIÓ

EXPECTATIVES I NECESSITATS DELS GRUPS D'INTERÈS

E-02
Planificació Estratègica
Responsable procés: Direcció General
Tècnic Gestor de Qualitat: Cap de Gabinet de DG

E-04
Gestió de la Prevenció
Responsable procés: Cap Àrea Recursos
Tècnic Gestor de Qualitat: Tècnic RH

Responsable procés: Cap Àrea Recursos
Tècnic Gestor de Qualitat: Referents de
manipulats, jardineria, neteja i bugaderia
Responsable procés: Cap Àrea Recursos
Tècnic Gestor de Qualitat: Coordinadora USAP

Responsable procés: Direcció Tècnica Residència
Tècnic Gestor de Qualitat: Adjunta Direcció

Responsable procés: Direcció Tècnica SH
Tècnic Gestor de Qualitat: Tècnic gestió SH

Gestió
S-01

Responsable procés:
Cap Àrea Recursos
Tècnic Gestor de
Qualitat: Cap Àrea
Recursos

Mantenir Instal·lacions i
equipaments S-02
Responsable procés:
Cap Manteniment i Obres
Tècnic Gestor de Qualitat:
Cap Manteniment i Obres

Processos Estratègics

Protecció Ambiental i Prevenció de la contaminació E-03
Responsable procés: Cap Manteniment i Obres
Tècnic Gestor de Qualitat: Tècnic QSMGE

Gestió Ètica i Responsabilitat Social E-05
E-04
Responsable procés: Cap de Gabinet de DG
Tècnic Gestor de Qualitat: Cap de Gabinet de DG

Responsable procés: Direcció Tècnica CO
Tècnic Gestor de Qualitat: Direcció Tècnica CO

O-01

Gestionar Serveis del Centre Especial de Treball

O-02

Gestionar Unitat Suport a l’Activitat Professional
(USAP)

O-03

Gestionar Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada

O-04

Gestionar Servei d’Habitatge

O-05

Gestionar els RH
S-03

Processos Operatius

Gestió del risc
E-06
E-05
Responsable procés: Direcció General
Tècnic Gestor de Qualitat: Cap de Gabinet de DG

Gestionar Centre Ocupacional

Responsable procés:
Cap Àrea Recursos
Tècnic Gestor de
Qualitat: Cap Àrea
Recursos

Rev. 5

Gestió Sistema
QSMGE S-04

Responsable procés:
Direcció General
Tècnic Gestor de
Qualitat: Tècnic
QSMGE

Processos de Suport

Gestió Sistemes
Informació S-05

Responsable procés:
Cap Departament SI
Tècnic Gestor de
Qualitat: Cap
Departament SI

Comunicació
S-06

Responsable procés:
Cap de Gabinet de DG
Tècnic Gestor de
Qualitat: Cap de Gabinet
de DG

RESULTATS CLAU.
RESULTATS EN CLIENTS, EN LES PERSONES I EN ALTRES GRUPS INTERÈS

E-01
Dirigir/ Millorar contínuament
Responsable procés: Direcció General
Tècnic Gestor de Qualitat: Cap de Gabinet de DG

01/2018

Aprovat per Direcció General
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L’FVO també té definida una política de gestió apropiada a la
magnitud dels seus serveis i processos, en la que, a més a més,
té en compte el context en què opera, per això assoleix alts nivells
d’èxit en la seva gestió.
Aquesta política que integra la resta de sistemes de gestió, es revisa
periòdicament, perquè com la resta del sistema, està sotmesa a
millora contínua.
L‘òrgan de control del Sistema de Gestió Integrat de la Qualitat,
Seguretat, Medi ambient i Gestió ètica, encarregat de vetllar pel bon
funcionament del sistema, analitzar la gestió duta a terme, verificar
l’acompliment dels requisits de les normes implantades, assegurar
que se segueix la Política definida i els objectius plantejats i
decidir les accions de millora que s’han d’implantar arran de les
valoracions realitzades, és el Comitè de Qualitat, Seguretat, Medi
ambient, i Gestió Ètica i socialment responsable (en endavant
Comitè QSMGE). Aquest comitè, que està format per la Direcció
General, el departament de Qualitat i els Responsables de cadascun
dels processos, es reuneix periòdicament per fer el seguiment del
sistema, analitzar els resultats i extreure les conclusions oportunes
sobre el desenvolupament del mateix.
Com a resultats de l’anàlisi del sistema de gestió integrat d’aquest
2018, el comitè QSMGE ha determinat que aquest és convenient,
adequat i eficaç i està alineat amb l’estratègia de l’FVO. Durant l’any
ha revisat les actuacions derivades de l’anàlisi del context i del DAFO
(que continua vigent l’elaborat a finals del 2017); també les actuacions
derivades dels grups d’interès, les seves necessitats i expectatives.
Ha fet el seguiment de l’anàlisi dels riscos i oportunitats que es va
aprovar a principis d’any, i del pla d’actuació que es va establir
per a minimitzar aquells aspectes valorats amb major nivell de risc;
d’un total de 75 riscos i oportunitats identificats, 17 s’han considerat
d’alt risc i sobre els que s’han establert actuacions i durant el 2018
s’ha actuat sobre 13 d’aquests 17, aconseguint reduir la valoració a
nivells de risc acceptable. Ha revisat la identificació i avaluació dels
aspectes legals aplicables a la nostra activitat. Ha fet el seguiment
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

de la consecució dels objectius del programa de gestió anual que
s’exposa més endavant; ha fet l’anàlisi dels resultats dels indicadors
i ha conclòs que, en general, mostren un desenvolupament normal
dels processos, tot i que en algun cas s’han detectat petites
desviacions sobre les que s’ha hagut de prendre decisions i fer
actuacions al respecte per reconduir. Ha valorat l’auditoria interna
d’aquest any duta a terme excepcionalment per una empresa
externa. També ha fet el seguiment dels resultats de les auditories
externes i de l’estat de les accions engegades com a conseqüència
tant d’aquestes auditories externes com de la interna. Ha analitzat i
valorat l’estat de la satisfacció dels clients determinant que el grau
de satisfacció era òptim ja que superava, i en la majoria de casos
ho feia de llarg, el criteri mínim d’acceptació de 3 sobre 5, tal i com
es comenta més endavant. Una altra dada que ha analitzat han
estat les reclamacions de clients, i les no conformitats detectades.
I finalment, altres aspectes analitzats pel comitè QSMGE han estat
les propostes de millora, la formació, l’avaluació dels proveïdors,
el desenvolupament del comportament ambiental i avaluació
d’aspectes ambientals, els controls internes de medi ambient i
d’ordre, neteja i seguretat, les emergències, la sinistralitat i altres
aspectes de seguretat i salut en el treball i aspectes relacionats amb
la gestió ètica.

Objectius generals de l’any 2018 d’acord al Pla
Estratègic 2017-2020
En quant al seguiment dels objectius, tal i com s’ha mencionat
anteriorment, el programa de gestió anual del sistema integrat de
l’FVO, aquest any 2018, va finalitzar amb una taxa d’assoliment de
les actuacions del 73’91%, es a dir, que dels 23 objectius que es
van planificar a l’inici de l’any, s’han assolit les actuacions al 100%
en 17, de la resta d’objectius s’han replanificat les actuacions per
realitzar-les al 2019.
Seguidament es presenta un anàlisi més detallat dels programa
d’objectius:

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE REHABILITACIÓ FUNCIONAL I ESBARJO (CONTINUÏTAT)
1.- Gestió de la finalització de les obres de construcció
2.- Seguiment del projecte amb la Direcció d’obra facultativa
3.- Seguiment del projecte amb l’empresa constructora
100%

Les actuacions previstes s’han realitzat correctament donant-se per acabada la construcció a finals del 2018.
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

PROJECTE DE FOMENT DE TREBALL COL·LABORATIU I A DISTÀNCIA A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA I PANTALLA INTERACTIVA
1.- Sol·licitar la col·laboració de l’obra social de la Fundació “la Caixa “
2.- Contractació de l’empresa externa
3.- Implantació i formació interna sobre la nova tecnologia
4.- Aplicació de la nova tecnologia a les reunions de la Junta de Patronat
5.- Aplicació de la nova tecnologia a les reunions de la Direcció General amb les Direccions d’Àrea i Caps de
Departament
100%
Projecte completament tancat gràcies a la col·laboració de l’obra social de ‘’la Caixa’’, realitzant reunions amb
el Patronat i amb l’equip de professionals fent-ne ús d’aquesta nova tecnologia.

ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIARI PER A L’ADQUISICIÓ DE BÉNS IMMOBLES I/O TERRENYS
1.2.3.4.-

Establir negociacions amb el sector immobiliari
Elaboració dels informes dels projectes i la seva presentació al Ple del Patronat
Analitzar i gestionar els pressupostos del sector (*)
Adquisició de sòl i/o immobles per a nous projectes

75%
La Comissió Patrimonial i la Direcció General han treballat en l’execució d’aquest projecte, i tot i que no s’ha
considerat oportuna la compra de cap opció del mercat immobiliari actual si que la Fundació ha rebut la
donació de dues finques. Aquest és un projecte continu del Pla Estratègic de l’FVO.
(*) Actuació que no s’ha pogut finalitzar dins el període
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

IMPULSAR L’ÀREA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA INTERNA DE LA FUNDACIÓ
1.- Impuls de l’àrea de Responsabilitat Social de la Fundació
2.- Estudi de necessitats per a dotar a l’Àrea de Responsabilitat Social dels recursos necessaris al Dept. de
Gabinet de Direcció General per impulsar aquesta gestió
3.- Estudi de necessitats de millora de la qualitat de vida (lleure, esport, salut etc.) de les persones ateses (*)
4.- Estudi de necessitats de suport en el finançament d’activitats de les persones ateses (beques socials)
5.- Disseny d’un programa aprofitant tots els recursos de la institució
6.- Ampliar el programa d’ús de la Casa Empúries als professionals amb els recursos disponibles
7.- Ampliar el programa d’ús de l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo per a professionals a partir de
les 17h i els caps de setmana (*)
8.- Difusió social de l’Àrea de Responsabilitat Social (revisió elaboració MRS 2017)
75%
S’ha incorporat la fisioterapeuta de l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo com a resultat de l’estudi de
necessitats per a dotar a l’Àrea de Responsabilitat Social dels recursos necessaris. S’ha presentat a Direcció
General el document de l’Estudi de necessitats de suport en el finançament d’activitats persones ateses
(beques socials) i la proposta d’ampliar l’ús de la Casa Empúries als professionals. La resta d’actuacions, es
desenvoluparan a l’any 2019.
(*) Actuacions que no s’han pogut finalitzar dins el període
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

AMPLIACIÓ DE LES PLACES DE LLAR RESIDÈNCIA AMB LA CONCERTACIÓ DE LA LLAR RESIDÈNCIA “EL CINQUANTENARI 2”
1.- Reunions de Direcció General amb el Subdirector General de Gestió de Recursos del Dept. Treball, Afers
Socials i Famílies
2.- Presentació a la convocatòria del concurs públic de concertació de les 12 places de la primera fase
3.- Concertació de la primera fase: 12 persones ateses (*)
70%
En data 31.12.18 surt publicada l’ordre TSF/223/2018 de convocatòria per a l’acreditació d’entitats
proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de
protecció social, fet que ha causat un retard en l’execució de les actuacions previstes.
En data 11.01.19 es presenta la documentació. Segons l’ordre la resolució de la mateixa està prevista a juliol
de 2019.
(*) Actuació que no s’ha pogut finalitzar dins el període
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

MILLORAR EL SISTEMA DE GESTIÓ ÈTICA I SOCIALMENT RESPONSABLE, ADAPTANT-LO ALS NOUS REQUISITS DE LA NORMA SGE 21:2017
DE FORÉTICA
1.- Recerca i contractació de l’empresa consultora
2.- Diagnosis inicial situació de l’FVO respecte nova SGE 21:2017
3.- Adequació als nous requeriments de la norma SGE 21 (documentals i sobre sistemàtiques de funcionar) (*)
4.- Implantació dels canvis (*)
5.- Formació (*)
60%
El projecte amb l’empresa consultora es va iniciar a setembre/octubre de 2018, fet que ha retardat una mica
l’execució de les actuacions previstes tot i que la certificació segons la nova norma es manté en la mateixa
data prevista (juny 2019).
(*) Actuacions que no s’han pogut finalitzar dins el període

7

OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

MILLORAR EL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT ADAPTANT-LO ALS CANVIS ORGANITZATIUS I A L’ENTORN EXISTENT MITJANÇANT LA
TRANSACCIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT A LES NOVES VERSIONS DEL 2015 DE LA ISO 9001 I 14001 (CONTINUÏTAT)
1.2.3.4.5.-

Formació dels auditors interns
Adequació de la documentació del Sistema de Gestió QSMGE
Implantació nous processos
Externalització de l’auditoria interna 2018 (inclou recerca de proveïdor)
Gestionar l’auditoria externa en les noves versions de les normes ISO9001-14001:2015

100%
Aquest objectiu que era de continuïtat ja que van quedar actuacions pendents de finalitzar al 2017 i es van
reprogramar pel 2018 afegint noves actuacions a per aquest any com l’externalització de l’auditoria interna
2018 i la de gestionar l’auditoria externa en les noves versions de les normes.
Al maig es va assolir l’objectiu, tal i com estava temporalitzat, assolint l’indicador final d’obtenció dels
certificats dels sistemes de gestió de la qualitat i ambiental d’AENOR segons les noves versions del 2015 de
les normes.
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

REDUIR EL CONSUM ELÈCTRIC DEL TOTAL GLOBAL DE LA FUNDACIÓ
1.- Fer una caixa d’interruptors per poder encendre i apagar els florescents del magatzem del CET
independentment
2.- Fer conscienciació entre els professionals i persones ateses
3.- Fer control consums anuals
100%
Aquest objectiu amb el que es pretenia reduir el consum elèctric global de tota l’FVO un 3% s’ha assolit ja que
s’ha aconseguit reduir el consum un 3’8% tenint en compte, a més, que durant aquest any s’ha dut a terme
la construcció de l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo al terreny annex a l’edifici de l’Àrea d’Atenció
Diürna i, per tant, la reducció podria haver estat major.

REDUIR EL CONSUM D’AIGUA A LA LLAR JAUME ANFRUNS I EL CINQUANTENARI
1.2.3.4.-

Fer formació i conscienciació als professionals i persones ateses de la Fundació
Controlar i canviar si s’escau els airejadors i reductors d’aigua
Portar un major control de les maquines i aparells que son susceptibles consumir aigua
Fer control consums anuals

100%
Aquest objectiu amb el que es pretenia reduir el consum d’aigua a la llar Jaume Anfruns i El Cinquantenari un
5% a cada llar també s’ha assolit ja que s’ha aconseguit reduir el consum d’aigua un 13’13% a la llar Jaume
Anfruns i un 9’26% a la llar El Cinquantenari.

INCREMENTAR L’EFICIÈNCIA EN L’AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DELS PROFESSIONALS
1.- Recollida informativa de les tendències actuals
2.- Revisió i millora la sistemàtica actual: avaluació per competències
3.- Revisió de les eines d’avaluació
100%
Partint dels perfils del lloc de treball i sobre la base del model de gestió per competències, s’ha elaborat i
presentat a Direcció una proposta de valoració del rendiment en base a competències professionals adaptables
a cada lloc de treball. Aquesta sistemàtica facilita a més l’anàlisi dels resultats a partir de comparatives dels
resultats respecte el nivell competencial objectiu. S’han modificat també la instrucció de treball de “Promoció
del Personal”, incorporant la nova sistemàtica de valoració del rendiment i modificat el qüestionari de valoració
del rendiment existent.

ADEQUAR EL SOFTWARE DE GESTIÓ DE PERSONES (GESPER) A LES NECESSITATS ACTUALS
1.- Anàlisi prèvia de les necessitats
2.- Personalització de l’aplicació informàtica i verificació del correcte funcionament (*)
3.- Difusió de continguts i posada en marxa (*)
20%
S’ha fet l’anàlisi de necessitats des de departament de RRHH i la sol·licitud al departament de Sistemes
d’Informació de la personalització de l’aplicació informàtica però han estat treballant especialment en la
revisió i adaptació del programari que ha suposat més temps de l’inicialment previst i no s‘han acabat de fer
totes les modificacions sol·licitades.
(*) Actuacions que no s’han pogut finalitzar dins el període
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU
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OBJECTIU
ACTUACIONS
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

MILLORAR LA SALUT I EL BENESTAR DELS TREBALLADORS
1.- Xerrades informatives del Servei de Prevenció Aliè d’hàbits saludables (dieta equilibrada, exercici físic,
consum tabac i alcohol)
2.- Difusió de continguts
3.- Seguiment
100%
S’han fet totes les actuacions programades, entre elles 2 tallers d’hàbits saludables on van assistir 53
professionals i s’ha reduït la sinistralitat laboral un 23,5% (objectiu reducció 15%).

MILLORAR LA COORDINACIÓ ENTRES ELS DIFERENTS ÀREES/SERVEIS ASSISTENCIALS PER UNIFICAR CRITERIS I ESTRATÈGIES SEGONS
LA PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (2ª FASE)
1.2.3.4.-

Formació adreçada als professionals
Coordinacions multidisciplinars i/o creació grups de treball
Incorporació progressiva en les àrees/serveis segons les seves concrecions
Modificacions i incorporacions de millores

100%
S’ha portat a terme la formació programada sobre la Planificació Centrada en la Persona i s’han fet coordinacions
per treballar diferents aspectes i veure què és el que es podia anar introduint en cada àrea segons les diferents
realitats. S’han fet petites modificacions i millores, com ara actualitzar protocols o adaptar els horaris a cada
persona amb el que es considera aconseguit l’objectiu.

MILLORAR L’ATENCIÓ ASSISTENCIAL DE LES PERSONES ATESES ELABORANT EL PLA D’ACTIVITATS DE L’EDIFICI DE REHABILITACIÓ
FUNCIONAL I ESBARJO
1.2.3.4.-

Creació subcomissió de professionals FVO
Coordinació Subcomissió i Comissió Tècnica
Elaboració del pla d’activitats
Presentació del pla d’activitats a Direcció General

100%
A finals d’any es va entregar el document que inicialment constava com a pla d’activitats però que s’ha ampliat
a manual d’ús de l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo amb el que es considera aconseguit l’objectiu.

ELABORAR UN PROJECTE ON S’INCORPORIN LES NOVES TECNOLOGIES AL MODEL ASSISTENCIAL I DE COMUNICACIÓ DE L’FVO (1ERA FASE)
1.2.3.4.-

Coordinació Comissió Tècnica i Departament de Sistemes d’Informació
Creació comissions de treball de professionals FVO
Coordinació Comissions de treball i Comissió Tècnica
Estudi i anàlisi de necessitats de les línies estratègiques per elaborar el projecte

100%
S’ha treballat en petites comissions les necessitats detectades i s’han reflectit en un informe que es va
entregar a finals d’any a Direcció General, per tant, es considera assolit l’objectiu.
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ACTUACIONS
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CONSECUCIÓ
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MILLORAR L’ATENCIÓ DE LA PERSONA ATESA SEGONS LA PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (PCP) EN EL CENTRE OCUPACIONAL
(2A FASE)
1.2.3.4.5.-

Formació
Coordinació professionals de la FVO
Difusió resta de professionals del Centre
Revisió i/o actualització dels protocols seguint el model de la PCP
Aplicació del model PCP a l’elaboració del PIAI

100%
S’ha fet la formació programada, s’han revisat i modificat alguns protocols segons aquesta metodologia com
ara el de ”Acollida i adaptació” i el de “Baixa” i s’ha creat un protocol nou “Participació de la persona atesa en
el seu itinerari individual d’activitats”. Els PIAIS s’estan treballant tots segons la nova plantilla amb les noves
àrees definides alineades a la Planificació Centrada en la Persona i en definitiva s’ha aconseguit l’Objectiu.

ADAPTAR EL SERVEI A LES PERSONES ATESES EN PROCÉS D’ENVELLIMENT EN EL CENTRE OCUPACIONAL (1A FASE)
1.2.3.4.5.6.-

Assignació professionals referents dels grups d’envelliment
Creació comissió de treball per analitzar i estudiar les necessitats actuals i futures
Elaboració document amb les línies definides
Formació específica sobre envelliment
Redistribució de les persones ateses en grups homogenis
Definició programa d’activitats propi dels grups

100%
S’han realitzat totes les actuacions definides lliurant a Direcció General a final d’any el document amb la
proposta organitzativa de les unitats de gent gran, per tant, es considera assolit l’objectiu.

AMPLIAR I DIVERSIFICAR LA CARTERA DE CLIENTS DEL CET SERVEI DE MANIPULATS
1.- Prospecció d’empreses a la comarca del V.O.
2.- Revisió i actualització de les eines/recursos de suport a l’activitat comercial
3.- Accions comercials
100%
S’està en contacte amb Can Muntanyola (centre de serveis a les empreses) per la prospecció de les empreses
dels polígons industrials ubicats en zones properes.
S’han fet gestions comercials amb noves empreses com IHT, Piensos Picart, S.A., Armoltec i Dismarina,
incorporant-se IHT com a client des del mes de març.
S’ha contactat a més amb antics clients (La Piara, Pastas Gallo, Reckitt Benckiser) així com empreses com
Mango, descartant-se en aquests moments possibles col·laboracions, atès que en el cas de La Piara, Pastas
Gallo i Reckitt Benckiser les manipulacions les resolen internament.
MILLORAR L’ATENCIÓ DE LA PERSONA ATESA SEGUINT LA LÍNIA DE LA PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (PCP) ADAPTADA A LA
REALITAT DE LA RESIDÈNCIA I CAE VALLDORIOLF (2A FASE)
1.- Estudi i anàlisis de la metodologia PCP aplicada a la Residència i CAE
2.- Formació
3.- Coordinació professionals de l’FVO
4.- Difusió resta de professionals Centre
5.- Revisió i/o actualització dels protocols seguint la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona
6.- Creació de tallers específics segons interessos de les persones ateses amb la col·laboració d’alguns
voluntaris
7.- Espais d’intercanvi de la persona atesa amb familiars, companys i professionals per conèixer les preferències
de la persona i poder-les portar a terme
100%
S’ha fet la formació programada, s’han revisat i modificat tots els protocols segons aquesta metodologia de
PCP s’han creat tallers amb la col·laboració d’algun voluntari de l’entorn d’alguna de les persones ateses i es
fan reunions conjuntes persona atesa, familiars, amics i professionals, per tant, es considera assolit l’objectiu.
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OBJECTIU
ACTUACIONS

PERCENTATGE
D’ASSOLIMENT DE
LES ACTUACIONS
ANÀLISI
CONSECUCIÓ
OBJECTIU

MILLORAR L’ATENCIÓ DE LA PERSONA ATESA EN PROCÉS D’ENVELLIMENT O DETERIORAMENT, OFERINT
ELS SUPORTS NECESSARIS DE LA RESIDÈNCIA I CAE VALLDORIOLF (2A FASE)
1.2.3.4.5.6.7.-

S’adequarà la dinàmica del centre a les necessitats de la persona
Es detectaran les necessitats de la persona en aquesta fase
Buscar els recursos i suports necessaris
Oferir-li el confort i la seguretat per la nova etapa
Adequar les activitats de la vida diària i les de centre a les noves necessitats
Actualitzar els mapes de rutines amb les noves necessitats
Fomentar els tallers físic-cognitius per mantenir les habilitats

100%
S’han realitzat totes les actuacions programades i per tant es considera assolit l’objectiu

MILLORAR L’ATENCIÓ DE LA PERSONA ATESA SEGONS LA PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (PCP)
AL SERVEI D’HABITATGE (2ª FASE)
1.2.3.4.5.-

Formació
Coordinació professionals de l’FVO
Difusió resta de professionals del servei
Revisió i/o actualització dels protocols seguint el model de la PCP
Aplicació del model PCP a l’elaboració del PIAI

100%
S’ha implantat la metodologia PCP en els protocols d’atenció a les persones ateses i en els PIAI i la seva
metodologia de treball. Actualment hi ha 15 PIAIS en el servei d’habitatge amb aquesta metodologia.

ADAPTAR EL SERVEI A LES PERSONES ATESES EN PROCÉS DE DETERIORAMENT DE SALUT MENTAL O TRASTORNS DE LA CONDUCTA AL
SERVEI D’HABITATGE (1A FASE)
1.2.3.4.5.-

Assignació professionals a les unitats de convivència
Anàlisi i estudi de les necessitats actuals i futures de persones ateses en procés de deteriorament
Elaboració document amb les línies definides
Formació específica sobre deteriorament de salut mental o trastorns de la conducta
Estudi de les necessitats de cada persona i de les possibilitats de suports del servei (llar/grup)

100%
S’ha realitzat un estudi de tots els professionals del Servei per posar-los en el grup-llar que millor podien donar
una atenció a les persones ateses. S’han fet derivacions a especialistes i s’han demanat revisions de suport i
canvis d’orientació de servei. S’han realitzats 5 canvis de llars de persones ateses. S’ha fet dues formacions
una sobre envelliment i una altre Trastorn de conducta

ADEQUAR L’ESTRUCTURA DEL SERVEI SEGONS NECESSITATS ACTUAL I EL SEU CREIXEMENT AL SERVEI D’HABITATGE
1.- Procés de selecció d’un nou/va tècnic/a de gestió del Servei d’Habitatge (*)
2.- Ampliació Equip Tècnic per donar resposta al creixement del servei (Contractació Tècnic de gestió) (*)
3.- Reorganització de les tasques de la Direcció Tècnica i ampliació del suport tècnic al Servei (*)
10%
Aquest projecte es seguirà treballant el 2019 ja que l’ampliació de l’Equip Tècnic del Servei d’habitatge
dependrà de l’obertura de la nova Llar Cinquantenari 2 que depèn de l’Administració i que no es produirà fins
el 2019
(*) Actuacions que no s’han pogut finalitzar dins el període
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AL SERVEI DE LA PERSONA AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

1.7

Àrea d’Atenció Diürna

1.7.1.

1.7.1.1. Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

Seguiment del Pla Estratègic del Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces”
Segons les línies definides en el Pla Estratègic de la Fundació per
al període 2017-2020, en concret, les accions programades durant
l’any 2018:

Adaptar el servei a les persones ateses en procés
d’envelliment (1a Fase)
Seguint la línia de Potenciar la creació de grups homogenis segons
l’Atenció Centrada en la persona (ACP) i necessitats de suport, en
previsió de la realitat futura del Centre Ocupacional, es vol continuar la directriu de diferenciar la població atesa al centre, segons
les seves necessitats, concretament aquelles persones en procés
d’envelliment, creant unitats de gent gran.

NOM CENTRE

Centre Ocupacional “Xavier Quincoces“

DEFINICIÓ

Servei dirigit a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de
tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats
de cada persona atesa, la seva màxima integració social i laboral
a través del Servei Ocupacional d’Inserció i del Servei de Teràpia
Ocupacional.

LEGISLACIÓ

Regulat pel Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els
Centres Ocupacionals per a disminuïts.

ANY DE CREACIÓ

Va posar-se en marxa l’any 1984.

PERSONES QUE S’HI ATÉN

A l’any 2018, es va atendre 219 persones i la capacitat registral del
centre és de 230 persones ateses.

PROFESSIONALS

L’estructura funcional està formada per l’equip d’atenció directa:
- L’equip tècnic composat per: direcció tècnica, pedagogues,
psicòloga, treballadores socials i logopeda
- Monitors/es especialitzats/des, terapeutes ocupacionals i/o
educadors/es especialitzats i auxiliars de monitors/es
- Personal administratiu i de manteniment
- Direcció General i serveis de gestió de Serveis Centrals de la
Fundació.

RÈGIM ECONÒMIC

Contracte en la modalitat de concert, mitjançant concurs públic,
de 155 places de servei de teràpia ocupacional i 70 places de
servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat a la
comarca del Vallès Oriental amb el Dept. de Treball, Afers Socials i
Famílies
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En el Centre Ocupacional, orientem i personalitzem segons cada
persona a la que considerem com a ésser únic. Sota aquest prisma,
apostem per models de qualitat de vida i models organitzatius centrats en la persona.
En aquest sentit es valora necessari la creació de la unitat de gent
gran que pretén comptar amb un Pla d’actuació elaborat que permeti als professionals comptar amb eines i estratègies de treball
orientats a atendre a les persones ateses assignades en aquesta
unitat, paral·lelament també és imprescindible un programa de formació sobre l’envelliment per l’adquisició del coneixements necessaris per les necessitats d’aquesta població.
Sota aquest marc teòric, el Centre Ocupacional va iniciar l’adaptació
del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) a l’etapa de la vellesa. Requerint un treball multidisciplinar per tal d’anar ajustant les diferents
activitats internes i externes, perfils de les persones que conformen
els diferents grups, recursos, etc. Alhora caldrà continuar la coordinació, molt estreta, amb els familiars/tutors per anar orientant els
recursos futurs adients.
Distribució persones ateses del centre ocupacional segons perfils
i edat.
A continuació diferenciem l’etapa de la vellesa en el Centre Ocupacional a partir de:

Al Centre Ocupacional (STO+SOI) hi ha 90 persones d’un total de
219 (41,1% del total) majors de 45 anys.
Dins la Unitat de gent gran del Centre Ocupacional, treballarem des
de l’animació estimulativa destinada a les persones que atenem a
la unitat de gent gran.
• Volem tenir cura de la persona atesa des de la seva globalitat,
parant atenció en les diferents àrees de desenvolupament:
- Àrea Participativa: ocupar el temps lliure, evitar l’aïllament i la
soledat, millorar les relacions socials i facilitar la cohesió de grup,
facilitar nous canals de comunicació.
- Àrea Cognitiva: orientar en el temps/espai, mantenir les capacitats cognitives, estimular les capacitats sensorials, treballar la
memòria i l’evocació de records.
- Àrea Motora: mantenir l’estat físic.
- Àrea Afectiva: donar eines per a la gestió d’emocions, crea espais per a compartir, potenciar l’autoestima, preservar la dignitat
de la persona, fer que la persona es sentí a gust en el servei.
- Àrea Funcional: orientar a la realitat, treballar les habilitats manuals, treballar la imaginació, donar significat a l’espai vivencial,
potenciar les aficions.
- Àrea Activitats Vida Diària (AVD): per a reduir el grau de dependència i potenciar habilitats funcionals.
Cadascuna d’aquestes àrees estan relacionades paral·lelament amb
les àrees del PIAI vigent: autodeterminació, inclusió social, desenvolupament personal, benestar material, benestar físic, relacions
interpersonals, benestar emocional, drets.
En el Centre Ocupacional per tal d’ afrontar la situació de la persona de tercera edat és important una ordenació de l’espai vital que
l’envolta.
• OBJECTIUS:
1) Que la persona conegui i domini el seu espai vital.
2) Que la distribució espacial potenciï el màxim grau d’ independència de la persona. A través del disseny pictogràfic que
potenciïn la correspondència mental.
3) Que l’espai sigui acollidor i no hostil per la persona.
4) Important que l’espai sigui una eina estimulativa més.
5) Evitar l’ornamentació excessiva a la sala.
6) Evitar sorolls i fonts de confusió i distorsió.
7) Un espai que minimitzi els perills, a l’hora de la deambulació
de la persona (ensopegades amb cadires i mobles, perill de caigudes, desorientació)
Per l’any 2018 s’han realitzat totes les actuacions programades relacionades amb el disseny, organització de la unitat de manera que
per l’any 2019 s’iniciï amb èxit la implementació d’aquesta unitat.

Persones ateses a la unitat de Gent Gran

Millorar l’atenció de la persona atesa segons
l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) (2a Fase)
S’ha continuat aplicant la metodologia de l’ACP: Cada nova entrada
al centre és única, com que el nostre model d’atenció es basa en el
model de qualitat de vida, en els fonaments de l’atenció centrada
en la persona (ACP) i en el treball interdisciplinari de tots els professionals, la persona és el centre de tot el procés i l’equip multidisciplinari del servei acompanya a la persona i s’assegura de la seva
adequada i confortable integració al centre. En aquest sentit s’ha
posat èmfasi a:
- Incrementar la participació de les persones ateses en el seu itinerari d’activitats, que individualment es genera a través d’una aplicació pictogràfica.
- Alhora es va crear un nou protocol: La participació de la persona
atesa en el seu itinerari individual d’activitats i/o necessitats.
- A nivell del PIAI (Pla Individual d’Atenció Interdisciplinària): Els
objectius a l’àrea d’Inclusió Social i de l’autodeterminació serà obligatori que es treballi per cada persona atesa i ells mateixos seleccionaran les seves preferències.
- A nivell del pla de formació de l’FVO, formacions específiques amb
l’objectiu de preparar als professionals per tal de dissenyar diferents
propostes que formen part del procés d’implementació de l’ACP en
el Centre Ocupacional.
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Es pot concloure: A desembre 2018, totes les actuacions han estat
realitzades, s’ha fet la implementació de les millores necessàries
durant l’any a partir de les actuacions iniciades al 2017 i les finalitzades al 2018.
En definitiva s’ha aconseguit l’objectiu general: Millorar l’atenció de
la persona atesa segons l’ACP, adaptada a la realitat del Centre Ocupacional. A partir dels propers anys es continuarà treballant en el
Centre Ocupacional seguint integrant, ajustant el context teòric de
l’ACP.

Activitats segons ACP

Activitats del Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”

de 2 sales multimèdia totalment equipades amb ordinadors i amb
Pantalla Digital Interactiva, tablets i disposant de connexió a Internet
a totes les sales del Centre Ocupacional. A destacar el suport de la
tablet, ja que permet disposar de diferents carpetes on la persona
atesa es pot anar creant la seva carpeta amb les aplicacions més
ajustades a les seves preferències i necessitats. Les activitats venen
determinades sempre en relació al suport que necessita cada persona atesa, així com les seves preferències i motivacions. Actualment s’intenta mantenir una estructura més homogènia i unificada
segons nivells de suport. La finalitat principal d’aquesta distribució
és afavorir el desenvolupament de la diversitat d’activitats que es
porten a terme.
A nivell del programa general d’activitats del Centre Ocupacional,
específic del SOI ha de permetre un funcionament autònom del
Servei d’Ocupació i Inserció (SOI) de la resta del Centre Ocupacional, oferint activitats específiques d’ajustament personal i social i
activitat prelaboral segons el perfil de la persona atesa, preferències, interessos segons filosofia d’ACP i important la formació del
monitor/a. Al ser un funcionament ja pensat en la necessitat de la
seva flexibilitat, depenent de la fluctuació laboral l’horari s’adaptarà
sempre prioritzant la tasca prelaboral, i quan la situació ho permeti
es realitzaran les activitats d’ajustament personal i social programades.
Totes les activitats del Centre Ocupacional es recullen (com s’ha
especificat abans) en el Programa Anual d’activitats presentades i
aprovades anualment pel Consell de participació de centre.

Activitat prelaboral al SOI

Durant l’any 2018 s’ ha continuat realitzant les activitats planificades dins el Programa Anual d’activitats del Centre Ocupacional
organitzat a partir de diferents àrees troncals: Esport i Manteniment
Físic, Creativitat, Inclusió Social, Salut i Seguretat, Autodeterminació, Formació, i prelaboral. A partir d’aquests blocs sorgeixen les
activitats especifiques d’ajustament personal i social adaptades als
diferents nivells de suport utilitzant diferents recursos tecnològics.
En aquest sentit a nivell d’activitats internes es segueix potenciant
el suport de les TICS en les activitats diàries, disposant actualment
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En el bloc d’Inclusió Social es realitzen activitats amb altres
col·lectius del nostre entorn més proper, com gent gran, activitats amb altres centres ocupacionals, centres cívics, Serveis
d’Emergències i entitats que volen conèixer les persones del centre.
També participa de manera habitual en activitats culturals organitzades des de les diferents entitats del nostre municipi.

A nivell de lleure, programa anual d’activitats de
lleure
Les persones ateses al Centre Ocupacional poden escollir participar
de les diferents estades mensuals que es realitzen a la Casa “Empúries” de la Fundació dins el programa anual d’activitats de lleure
del Centre Ocupacional.

Relació total activitats externes realitzades segons l’ACP:
ACTIVITATS EXTERNES

ESPECIFICACIONS SORTIDES

Nº/ANY

ACTIVITATS ESPORTIVES

BÀSQUET SEMESTRAL
LLIGA DE FUTBOL DEL VALLÈS ORIENTAL BIMENSUAL
La participació en aquests campionats i lligues en diferents categories esportives és
compartir experiències i dites activitats esportives amb altres entitats i centres d´atenció
dins nostre sector.

1
5

COMPRES MATERIAL
ACTIVITATS AMB
PERSONES ATESES

DIFERENTS GRUPS MENSUALS
Amb la finalitat de fomentar la inclusió social els grups del Centre Ocupacional realitzen
periòdicament compres del material que necessiten per a llurs activitats realitzades al
Centre Ocupacional
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ACTIVITAT CONEIXEMENT
DE L´ENTORN

2 GRUPS PERIODICITAT TRIMESTRAL
La idea d´aquesta activitat és realitzar sortides en petits grups per tal de conèixer les
poblacions properes a la nostra entitat.

6

ACTIVITAT PROJECTE DE
VIDA

2 GRUPS
Adoberia i Façanes Modernistes (Museu Gra)
L’objectiu és que els/les participants de l’activitat puguin escollir diferents temàtiques amb
sortides relacionades amb aquests centres d’interès.

2

ACTIVITATS RELACIONS
SOCIALS -DIFERENTS
ÀPATS (ESMORÇARS/
DINARS)

SORTIDES DINARS CELEBRACIÓ FESTES DE NADAL MES DESEMBRE
ESMORÇARS - BARBACOES/PÍCNICS PRIMAVERA
DINAR RESTAURANT I CENTRE COMERCIAL
Al llarg de l’any es programen sortides de caire lúdic on els grups realitzen dinars de
germanor en dates assenyalades com Nadal i altres èpoques i celebracions com esmorzars,
pícnics i barbacoes quan arriba el bon temps i que permet gaudir amb els companys/es
del Centre Ocupacional.

6
8 - 3
2

ACTIVITAT BIBLIOTECA
ROCA UMBERT

1 GRUP QUINZENAL
Per tal de fomentar la participació en l’àmbit cultural i social, aquesta activitat externa
consisteix en fer ús del servei de préstec de la Biblioteca Municipal, escollint els llibres de
lectura i audiovisuals per tal de fer-ne lectura i visionat al Centre Ocupacional.
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EXPOSICIÓ MATERIALS
ELABORACIÓ PRÒPIA (PARADETES
VIMET, TEMÀTIC, BIJUTERIA,
RECICLATGE, TRENCADIS

DURANT L’ANY SEGONS TEMÀTICA: SANT JORDI, NADAL, etc.
Al llarg de l’any i aprofitant tant les festivitats, com Nadal o Sant Jordi, com els Mercats
Municipals, els grups exposen aquells materials i productes d’artesania que elaboren en
els diferents tallers temàtics i els donen a conèixer a les paradetes.

6

ACTIVITATS VISITES
CONEIXEMENT DIFERENTS
COL.LECTIUS

1 GRUP VISITA CENTRE OCUPACIONAL. SINIA BCN
Visita consistent en conèixer el funcionament dels diferents centres d’atenció a diferents
col·lectius i poder gaudir d’una experiència compartida amb altres entitats properes a la
Fundació.

1

ACTIVITAT D’ESBARJO A
LES PISCINES DE LA ROCA
DEL VALLÈS

4 GRUPS MES DE JULIOL
El mes de juliol, aquesta activitat consisteix en anar gaudir de les instal·lacions de les
piscines banyant-se i prenent el sol amb un caire lúdic, d’esbarjo i de diversió estiuenca.

8

ACTIVITATS CULTURALS

FUNDACIÓ CULTURAL GRANOLLERS: (QUATRIMESTRAL) ESPECTACLES
Els diferents grups participen de les activitats que es programen des de la Fundació
Cultural de Granollers, on es pot gaudir d’un ventall cultural de cinema, música, teatre,
museu... i que s’organitzen al llarg de l’any.

4

ACTIVITATS VISITES ESPAIS
I CENTRES CULTURALS

1 GRUP VISITA PARC NATURAL LLOBREGAT
1 GRUP VISITA FUNDACIÓ ALÍCIA
Visita consistent en conèixer el funcionament i organització de centres i espais naturals
i culturals d’interès general i participar en l’experiència relacionada amb la temàtica
específica a treballar.

2

PROGRAMA ANUAL
ACTIVITATS DE LLEURE

ESTADES CASA “EMPÚRIES” CENTRE OCUPACIONAL
Dins el Programa Anual d’Activitats de Lleure es programen de manera mensual sortides
durant l’any per tal que les persones ateses puguin participar de diferents estades de
2 o 3 dies d’acord amb les seves necessitats i interessos i gaudir d’uns dies a la Casa
“Empúries” i de l’entorn de L’Escala.

11

TOTAL SORTIDES ANY 2018

102

19

Visita al parc del Llobregat

Celebració de Sant Jordi

Activitat d’Educació Vial
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Durant l’any, segons el Projecte fundacional de construcció d’un
Edifici de Rehabilitació funcional i esbarjo, s’ha creat una subcomissió de treball, entre les direccions, responsables d’altres departaments, àrea i serveis per analitzar i planificar les activitats d’esport
i lleure, seguint la línia de la Comissió tècnica dirigida per la Direcció
General.
Concretament, al Centre Ocupacional, de cara al proper any, es
continuarà treballant per aconseguir una exitosa implementació del
programa d’activitats relacionats amb l’esport, manteniment físic i
psicomotriu disposant d’una sala amplia equipada destinada a realitzar activitats relacionades amb el manteniment físic, l’esport i
una zona per realitzar activitats aquàtiques. Activitats planificades:
aeròbic, manteniment físic, ball, ioga, musicoteràpia i alhora activitats d’exercicis aquàtics donant continuïtat en aquest futur recurs
propi de l’FVO. Amb l’objectiu final de personalitzar l’atenció que
reben cadascuna de les persones ateses al llarg de la seva etapa
de vida adulta.
Durant tot l’any i paral·lelament es fan reunions de coordinació entre els professionals del Centre Ocupacional, realitzant així un seguiment constant per a poder anar ajustant les activitats de manera
continua i el màxim d’acurada a les necessitats que va presentant
la persona, alhora comentar temes organitzatius del dia i plantejar
perfils concrets per treballar estratègies d’intervenció pedagògiques
i psicològiques.

És important destacar els espais de coordinacions de les famílies/
tutelars amb els professionals referents i persona atesa, convocades per part del professional del Centre Ocupacional i/o a demanda de la família/tutors, realitzant així un seguiment constant per a
poder anar ajustant les activitats de manera continua i el màxim
d’acurada a les necessitats que va presentant la persona es fa
arribar tota la informació relacionada amb les activitats concretes
a part del Pla Individual d’Atenció Interdisciplinària (PIAI). En tot
el procés d’elaboració del PIAI, segons la metodologia establerta,
es vol involucrar al màxim a les famílies/tuteles, fent-los partícips
juntament amb el seu familiar/tutelat en línia de la Atenció Centrada
en la persona.

Setmana de les Famílies al Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces”
El Centre Ocupacional, del 28 de maig fins l’1 de juny de 2018,
ha celebrat la setmana de les famílies realitzant activitats en horari
de matí. Un cop realitzada la benvinguda per part de la Direcció
Tècnica del Centre Ocupacional i de l’equip tècnic del centre, s’ha
acompanyat a les famílies a les sales on s’han realitzat les activitats,
compartint el matí amb el seu familiar, el seu grup de companys
i el seu monitor referent. Han estat uns moments molt propers i
distesos, podent veure i participar de les diferents propostes que
es realitzen durant la jornada en el centre. S’han realitzat activitats
molt diverses: de multimèdia (Kinect, tauletes, Pantalla Digital Interactiva, jocs cognitius, Jocs de Taula, artesania, reciclatge, gimnàs,
esport a la pista esportiva, activitats prelaborals…).

Famílies/tutors participant a les activitats del Centre Ocupacional
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1.7.1.2. Centre Especial de Treball “Xavier
Quincoces”

Seguiment del Pla Estratègic del Centre Especial
de Treball “Xavier Quincoces”
Les activitats productives del Centre Especial de Treball “Xavier
Quincoces” s’han desenvolupat en el sector serveis, en els
quals progressivament el Centre Especial de Treball s’ha anat
professionalitzant. Concretament les activitats productives
actualment desenvolupades són: jardineria, manipulats industrials,
serveis generals, neteja i bugaderia.

Servei de jardineria
Any inici activitat
Treballadors/es
amb discapacitat
Activitats productives

NOM CENTRE

1993
20 peons/nes
Manteniment de zones enjardinades,
manteniment de gespes, podes,
desbrossades, retalls de tanques
vegetals, manteniment de xarxes de
reg, disseny i construcció de projectes
paisatgístics.

Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces”

DEFINICIÓ

Realitzar un treball productiu, participant regularment en les
operacions del mercat, i tenint com a finalitat assegurar el treball
remunerat i la prestació de serveis d’ajustament personal i social
que requereixin els seus treballadors amb discapacitat, a la vegada
que siguin un mitjà d’integració del major nombre de persones amb
discapacitat al règim de treball normal.

LEGISLACIÓ

Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel que s’aprova el
Reglament dels Centres Especials de Treball definits en l’article 42
de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social del Minusvàlid.

Servei de manipulats industrials
Any inici activitat
Treballadors/es
amb discapacitat
Activitats productives

Any inici activitat
Treballadors/es
amb discapacitat

1993

L’any 2018, el Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces”
(CET) ha comptat amb una plantilla activa de 91 treballadors/es,
dels quals 79 són treballadors/es amb discapacitat distribuïts en
els diferents serveis en funció de les competències i capacitats, i
12 professionals que treballen per la integració socio-laboral de les
persones treballadores del Centre Especial de Treball.
Direcció General i serveis de gestió de Serveis Centrals de la
Fundació.

RÈGIM ECONÒMIC

Ingressos per la facturació de serveis a clients privats i públics.
Subvencions destinades al foment de la integració laboral de les
persones amb discapacitat en centres especials de treball del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Activitats productives

1993
2 peons/nes al servei de cuina i
2 peons/es a les recepcions dels
serveis centrals, Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces”i la Residència i
CAE Valldoriolf.
Suport a l’empresa externa que
gestiona el servei de cuina de la
Fundació i gestió telefònica i d’atenció
a les visites als serveis centrals de
la Fundació i a la Residència i CAE
Valldoriolf.

Servei de neteja
Any inici activitat
Treballadors/es
amb discapacitat
Activitats productives

2011
21 peons/nes
Neteja interna de les instal·lacions dels
centres gestionats per l’FVO.

Servei de bugaderia
Any inici activitat
Treballadors
amb discapacitat
Activitats productives

22

30 peons/nes
Treballs de manipulats, muntatges,
enfardats, envasats i retractilats,
a les nostres instal·lacions.

Serveis generals (suport a cuina i recepció)

ANY DE CREACIÓ
PROFESSIONALS

1993

2014
4 peons/nes
Gestió de la neteja, cura, reparació
i distribució de la roba a la Residència i
Centre d’Atenció Especialitzada
“Valldoriolf”

Durant l’any 2018 s’ha continuat treballant per fer front als
compromisos, fent pròpies les exigències de qualitat dels nostres
clients externs i garantint la seva satisfacció i confiança, com ha
quedat palesa als bons resultats de les enquestes de satisfacció que
s’han administrat:
				2018
Servei de manipulats industrials
4,66 (sobre 5)
Servei de jardineria		
3,91 (sobre 5)
Durant l’any 2018 s’han continuat renovant els recursos dels serveis
amb la incorporació de nova maquinaria al servei de jardineria i
utensilis per als diferents serveis, millorant el rendiment productiu
dels nostres equips.

de manteniment de les jardineres municipals de Parets del Vallès.
En relació amb els clients privats, durant l’any 2018 ens han fet
confiança les empreses TI Group Automotive Systems, Sapa
Extrusión Spain, Flexngate España i KH Lloreda. El servei de
jardineria s’ha encarregat a més del manteniment de les zones
enjardinades de tots els centres de l’FVO.
Al servei de manipulats industrials destacar la reducció de l’ocupació
productiva en relació a anys anteriors tot i que es manté la confiança
dels nostres clients, consolidant la llarga vinculació amb el teixit
empresarial de la comarca del Vallès Oriental. Durant l’any 2018
hem donat resposta eficient a les necessitats productives de clients
com Idilia Foods, KH Lloreda, Plásticos TA-TAY, Biocop Productos
Biológicos i IHT com a nou client.

Al servei de jardineria destacar positivament la consolidació de
l’ocupació productiva amb entitats del sector públic que suposen
gairebé el 90% del total, col·laborant amb els Ajuntaments de
La Roca del Vallès, Montornès del Vallès, Granollers, Caldes de
Montbui, Sant Quirze del Vallès, Parets del Vallès i Vilanova del
Vallès. Destacar a més, la signatura d’un nou contracte pel servei

El Centre Especial de Treball serveis generals, ha donat cobertura
als serveis interns de recepció, neteja, bugaderia i suport al servei
extern de cuina, destacant la consolidació de tots els serveis a plena
satisfacció dels nostres clients interns.

Any 2018, un any difícil pel servei de manipulats industrials

Servei de Neteja del Centre Especial de Treball

Consolidació de l’ocupació del servei de jardineria amb entitats públiques
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1.7.1.2.1. Unitat de Suport a l’Activitat
Professional (USAP)

NOM SERVEI

Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).

DEFINICIÓ

És el servei que dóna suport als treballadors amb discapacitat
del Centre Especial de Treball per millorar la seva normalització i
adaptació laboral, vetllant per la seva integració social i la millora de
la seva qualitat de vida.

LEGISLACIÓ

Ordre 1 de març de 1990, per la qual s’institueixen els serveis socials
de suport a la integració laboral de les persones amb disminució i es
regula el seu règim jurídic.
Reial decret 469/2006 de 21 d’abril pel qual es regulen les Unitats
de Suport a l’Activitat Professional.

ANY DE CREACIÓ
1993

PERSONES QUE S’HI ATÉN

Al llarg 2018 s’han atès a 88 persones amb discapacitat, si bé la
plantilla final del Centre Especial de Treball, a 31 de desembre
del 2018, han estat 83 treballadors/res, doncs el dinamisme del
Centre Especial de Treball ha permès la contractació temporal de
treballadors/es per assumir noves tasques, acotades en el temps,
que ha condicionat la durada dels contractes.

PROFESSIONALS

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional està formada per
psicòlegs, la coordinació de l’equip, treballadors socials i monitors
de suport qualificats.
Direcció General i serveis de gestió de Serveis Centrals de la
Fundació.

Seguiment del Pla Estratègic de la Unitat de
Suport a l’Activitat Professional
La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) ha treballat
per promoure integració laboral i social del treballador del Centre
Especial de Treball i millorar la seva qualitat de vida, desplegant les
següents línies d’intervenció:
Millorar el desenvolupament personal dels treballadors/es amb
discapacitat i incrementar l’autonomia dels equips als diferents
serveis del Centre Especial de Treball. Destaca el treball continuat
per promoure la polivalència dels treballadors/es i les intervencions
focals, més específiques per servei:
• Manipulats: formació bàsica en el coneixement i maneig de
les eines informàtiques, que avui dia són imprescindibles, i el
coneixement del rol i responsabilitats del treballador/a, fomentant la
implicació, la responsabilitat i l’assoliment d’hàbits laborals bàsics.
• Neteja i bugaderia: millorar la capacitat de resposta als incidents
i resolució dels conflictes, desplegant l’acció formativa “Millora de la
capacitat de contenció i gestió de les emocions”, gràcies a la qual
s’ha detectat una reducció del 33% d’atenció psicològica en crisi al
servei de neteja, passant dels 12 casos atesos al 2017 a 8 al 2018.
• Jardineria: promoció de la cura de la salut, ergonomia postural
i formació en prevenció de riscos i accidents. Formació específica
en manteniment jardineres i treball amb desbrossadora i serra
mecànica.
• Recepció: s’ha promogut el coneixement del nou Reglament
Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i si bé tots
els treballadors/es del Centre Especial de Treball han fet aquesta
formació, en el cas de recepció s’ha treballat de manera més
específica en la seva aplicació al control i la gestió de les visites,
entrades i sortides, amb l’adaptació dels registres corresponents.

RÈGIM ECONÒMIC

• Cuina: millora del control de tasques amb el registre d’autoavaluació
i, al juliol, la realització del curs “Manipulació d’aliments 2”, amb
una valoració global de 4 sobre 4.

Curs informàtica del CET

Formació de gestió de les visites a recepció del Centre Ocupacional

Subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les
unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat
als centres especials de treball del Dept. de Treball, Afers Socials
i Famílies.
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3. Les visites de zona, per detectar i promoure, in situ, les bones
pràctiques en matèria de prevenció. Al 2018, el 81% de les
actuacions de seguiment dels equips al servei de jardineria han estat
visites de zona, fent un treball molt intents en les bones pràctiques
en temes d’EPIS i higiene postural.
Garantir que la integració laboral dels treballadors/es del Centre
Especial de Treball reverteix en la millora de l’autonomia i qualitat
de vida, fent l’Estudi de les necessitats socials i d’habitatge dels
treballadors/es del Centre Especial de Treball”, que analitza de
manera rigorosa cas per cas per treballar des de la prevenció,
marcant les línies estratègiques d’actuació que caldrà engegar al
2019.
Curs de manipulació d’aliments

Millorar la cura de la salut a la feina promovent la formació i
uns hàbits de vida saludables donant continuïtat el Projecte de
“Reducció de la sinistralitat laboral al Centre Especial de Treball
de jardineria” promovent:
1. La formació continuada dels treballadors/es en detecció i
prevenció dels riscos laborals, amb la realització del curs anual de
Prevenció de Riscos Laborals i Pla d’emergències, específic pels
diferents serveis.
2. La participació de la USAP en la investigació dels accidents de
treball i, a partir d’aquest anàlisi de les causes, la introducció als
PIAI de mesures preventives que cal instaurar, reforçar o consolidar,
així com les entrevistes de retorn post-accident, per garantir un bon
retorn al lloc.

Activitats de la Unitat de Suport a l’Activitat
professional
Al 2018 s’ha treballat per “Millorar l’eficiència en la recerca de
candidats davant possibles vacants al Centre Especial de Treball”,
vetllant per uns equips equilibrats, on es potencia i reforça als
treballadors/es amb competències per esdevenir referents i model
pels altres.

Visites a les zones per a promoure bones pràctiques

La coordinació amb serveis externs ha estat una peça fonamental,
formant part de la Xarxa LISMIVO, que engloba a totes les entitats i
serveis especialitzats amb persones amb diversitats funcionals, els
sindicats, les Oficines de Treball de la Generalitat, alguns Serveis
Locals dels Ajuntaments i les associacions d’empresaris del Vallès
Oriental, participació que reverteix en unes sinèrgies de col·laboració
molt significatives a l’hora de fer recerca de candidats, difusió de les
ofertes i, en general, l’intercanvi d’informació entre tots els agents
implicats en la integració laboral i social del col·lectiu.

Visites a les zones per a promoure bones pràctiques
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En aquest sentit, al 2018 s’ha continuat amb el conveni de
col·laboració amb escoles de jardineria de la zona, acollint a 3
alumnes en pràctiques de l’Escola d’Educació Especial Castell
Vivers de St. Foix, i 1 de l’Escola Vivers de Bell-lloc, promovent la
formació dels joves amb discapacitat psíquica d’acord al compromís
de l’FVO amb la professionalització de la persona amb discapacitat.
També la USAP s’ha col·laborat en la formació dels professionals
que es volen especialitzar en el camp de la discapacitat, acollint
una alumna de la Universitat de Psicologia per fer el pràcticum al
2017-2018.
Al llarg del 2018 s’han actualitzat el 70% dels psicodiagnòstics i
s’ha fet “L’estudi de Rendiments dels treballadors/es del servei
de manipulats del Centre Especial de Treball: una perspectiva
integrada CET-USAP”, per analitzar les competències dels
treballadors/es i fer un pronòstic d’evolució a mitjà llarg termini.

- Formació i aprenentatge en la cura personal i els límits en les
relacions
- Informació i coneixement dels protocols d’assetjament sexual i
per raó de gènere de l’FVO, així com el codi ètic de l’FVO i el Codi
de conducta dels professionals, fent formació i treballant-ho dins el
marc dels PIAI.
- Tallers amb cadascú dels serveis per treballar la prevenció dels
abusos sexuals, amb l’equip de l’oficina de relacions amb la
comunitat dels Mossos d’Esquadra.
Al 2018 s’han organitzat dues sortides de cap de setmana a
L’Escala, a la Casa “Empúries”, els mesos d’abril i setembre amb
dos grup de treballadors/es del Centre Especial de Treball sent la
valoració de les estades molt positiva en tots dos casos.

Estudi del rendiment dels treballadors/es del servei de manipulats industrials

La USAP ha vetllat per la dignitat, la protecció i l’autodefensa de
la persona amb discapacitat intel·lectual, treballant la perspectiva
de gènere a nivell individual del cas per cas i amb intervencions
generals als equips, per:
- Ajudar en la detecció de possibles situacions d’abús o
maltractament

Sortides a l’Escala a l’abril i setembre 2018
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1.7.2.

Àrea d’Acolliment Residencial

1.7.2.1. Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada “Valldoriolf”

PROFESSIONALS

L’estructura interna dels dos serveis, la Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada, està representada per:
- L’Equip tècnic: direcció tècnica, departament psicopedagògic,
serveis sanitaris, departament social i àrea administrativa.
- Auxiliars tècnics educatius.
- Serveis generals, que consten del servei de manteniment i obres
i els serveis de bugaderia, cuina i neteja del Centre Especial de
Treball.
- Direcció General i serveis de gestió de Serveis Centrals de la
Fundació.

RÈGIM ECONÒMIC

NOM CENTRE

Contracte de gestió, en la modalitat de concessió mitjançant concurs
públic, de la residència i centre de dia d’atenció especialitzada per
a persones amb discapacitat intel·lectual “Valldoriolf” de Granollers
amb el Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies.

Residència “Valldoriolf”
Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

DEFINICIÓ

La Residència “Valldoriolf” és el servei d’acolliment residencial amb
caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de
la llar que ofereix atenció integral a les activitats bàsiques de la vida
diària i instrumentals per a persones amb discapacitat intel·lectual
amb necessitats de suport extens o generalitzat.
El Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” és el servei
d’acolliment diürn i d’assistència integral a les activitats bàsiques
de la vida diària que presta atenció especialitzada a persones amb
greus discapacitats intel·lectuals.
Les atencions i activitats que es realitzen van dirigides a promoure
el desenvolupament personal, així com el benestar físic i emocional
de les persones ateses als serveis.
Les àrees que es treballen són:
- Manteniment físic i esport
- Activitats manipulatives ocupacionals.
- Activitats cognitives i comunicació.
- Activitats i participació en tasques domèstiques.
- Estimulació sensorial.
- Taller d’estètica.
- Oci intern.
- Projecte d’activitats de lleure. Participació en activitats
comunitàries.
- Fisioteràpia (pautes de canvis posturals, fisioteràpia respiratòria,
treball deglució, treball de la marxa...)

LEGISLACIÓ

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment
residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.

ANY DE CREACIÓ

Va entrar en funcionament el 5 d’octubre de 1994.

PERSONES QUE S’HI ATÉN

Residència: Hi viuen 64 persones.
Centre d’Atenció Especialitzada: 18 persones.

Seguiment del Pla Estratègic de la Residència
i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”
Des de l’any 2016 s’està introduint tota la metodologia de l’Atenció
Centrada en la Persona adaptada en tot moment a la realitat
del servei i de les persones que s’atenen, a la vegada que es
continua donant els suports necessaris a les persones envellides
i/o deteriorades en totes les seves àrees, pel què fa a adaptar les
activitats a les necessitats actuals tenint en compte la globalitat de
la persona i el seu benestar.
S’ha continuat en la línia en la que el personal d’atenció directa
s’implica en el pla d’activitats, insistint molt en la importància de
les relacions i la comunicació entre els diferents professionals de
la Residència.

Seguiment d’implantació del nou model de la
Planificació Centrada en la Persona (PCP)
Al llarg de l’any 2018 s’ha seguit treballant en la línia de l’Atenció
Centrada en la Persona, on la persona és el centre de tot el procés,
la persona atesa és la que guia i pren les decisions sobre el seu
projecte de vida, des de la seva pròpia perspectiva, amb l’objectiu
que vegi reconeguts els seus drets. S’ha continuat formant en la
metodologia impartint formació interna per tal que tothom conegui
la línia i actuem de la mateixa manera. Es va fer al llarg de l’any una
revisió detallada de tots els protocols per adaptar-los a les noves
necessitats , seguint l’ACP. Es va aconseguir com a nova actuació
crear tallers específics segons els interessos de les persones com
ara costura, treballs creatius varis, sortides, etc.
També hi ha hagut algun intercanvi amb familiars, companys/es i
professionals com va ser per exemple el cas d’una mare que amb un
grup de persones ateses, en el qual hi havia el seu fill, ens va ajudar
a confeccionar el pessebre per Nadal. També un pare col·labora
amb tasques de l’hort, a l’hora d’assessorar i plantar les verdures.
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cuina també per obtenir una textura triturada però conservant una
mica de relleu dels aliments perquè aquelles persones que passen
d’una dieta normal, puguin detectar una mica l’aliment, sense
que hi hagi perill d’ennuegament. També entraria l’adaptació de la
medicació passant de comprimits a solucions, granulats o inclús
triturar aquella que no té altra presentació al mercat.

L’hort de la Residència

A part de les noves actuacions, s’ha continuat amb els espais on
participa la pròpia persona atesa, sempre que és possible, la família/
tutors i els professionals per parlar de tot allò que necessita la
persona, on s’escolten i es tenen en compte els seus suggeriments
i preferències per tal que d’aquesta reunió també es pugui decidir
l’objectiu que treballarem al llarg de l’any en el Pla Individualitzat
d’Atenció Interdisciplinària (PIAI) i recollir tota la informació
necessària per a complimentar els diferents mapes de la persona.

Millora de l’atenció de la persona en el procés
d’envelliment i/o deteriorament
Les necessitats de la Residència han canviat cap a una atenció cada
vegada més assistencial. Les persones que atenem van envellint o
bé deteriorant el seu estat de salut. Per això detectem la necessitat
de fer canvis en les activitats de la vida diària i reorganitzar tasques
per tal d’oferir el que la persona necessita en cada etapa de la seva
vida.
Es faran diferents actuacions per tal d’aconseguir el benestar de la
persona en els moments d’envelliment i/o deteriorament. És molt
important en un primer moment diagnosticar l’estat en el què es
troba la persona per oferir-li els serveis o recursos de la comunitat que
siguin necessaris (hospitals, CAP, PADES...) i controlar la salut física,
psíquica i cognitiva. La participació de la persona, família , tutors,
professionals... és bàsica en aquest procés. Serà molt important
sensibilitzar a familiars i/o professionals de necessitats actuals de
la persona per tal d’oferir-li els suports necessaris. És important
que tothom conegui el desenvolupament del deteriorament per tal
d’acompanyar-lo en aquest procés. Un cop tenim dades del què li pot
estar passant podem adaptar millor les seves necessitats, en aquest
sentit valorarem l’ús de les ajudes tècniques que l’ajudin a mantenir
el màxim d’autonomia possible. Es faran adaptacions del seu entorn
quotidià per proporcionar benestar físic , emocional i material. En
aquest cas parlaríem d’enllitaments a la tarda i en casos més greus
també al matí, en principi realitzarien enllitaments totes aquelles
persones que infermeria els hi detecta un deteriorament a nivell
cardiovascular (per esgotament, per inflamació de les cames degut
a dèficit de retorn venós, o deteriorament a nivell neuromuscular,
pèrdua de la postura erecta inclús a la cadira). També tindrem en
compte la seva alimentació: Observació de tot el procés d’ingesta per
adaptar la dieta (textura, temperatura i presentació). Es treballaria
conjuntament amb fisioteràpia. Actualment s’ha treballat des de
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Altra qüestió a tenir en compte és la prevenció d’ingressos
reincidents i/o consultes a urgències en persones cròniques. Amb
tot això s’hauran d’adaptar les activitats pedagògiques a les noves
necessitats respectant sempre les seves preferències i necessitats
vitals. Es buscaran activitats motivadores d’estimulació físiccognitiva-sensorial. S’hauran de respectar els temps necessaris
per cada persona per desenvolupar les activitats de la vida diària
amb els suports que se li oferiran quan es requereixin. S’elaborarà
un protocol per saber com actuar en cada cas. També des del
Departament de Treball Social es tramitarà la revaloració al CAD de
les persones ateses que entren en aquest procés.
Aquest any 2018 un cop detectades les necessitats de la persona
s’adequa la dinàmica del centre, buscant els recursos i suports
necessaris per oferir-li confort i seguretat per la nova etapa.
S’han adequat les activitats, en concret s’ha continuat amb el
taller d’envelliment per treballar aspectes cognitius de memòria i
psicomotricitat i s’ha iniciat l’ activitat de ball, taller de cançons ,
taller de costura i el taller de records. I s’han fomentat els tallers físiccognitius amb el suport de la comissió de festes s’han creat activitats
d’estimulació sensorial en la celebració de les diferents festes.
Tothom va poder percebre estímuls de diferents característiques
(gustatius, olfactius, visuals, auditius, tàctils). Per Sant Jordi es va
fer un conte vivencial on es van treballar els diferents sentits; al
novembre es va fer un túnel sensorial de terror i per Nadal un túnel
sensorial amb motius nadalencs.

Preparant l’artesania de Sant Jordi

Altres punts rellevants del 2018
Durant l’any 2018, s’han acollit a l’habitació d’infermeria casos
de persones ateses en estat fràgil després d’un ingrés, donant-li
una funció també de convalescència, o pas entremig abans de
tornar a la dinàmica habitual del centre. D’acord amb el model de
l’ACP, respectant les necessitats de més descansos i atenció més
personalitzada del moment que vivien tant ells i elles com els seus
familiars.
Al 2018 la gran part d’urgències i ingressos hospitalaris, han estat
per causes de deteriorament en les seves malalties cròniques,
degut a l’envelliment de la nostra població. S’han realitzat les
visites d’odontologia i oftalmologia seguint la planificació de visites
d’especialistes pel 2018. S’ha continuat fent el seguiment, i s’han
obert noves històries al Centre de Salut Mental de Granollers de
les persones que necessiten atenció psiquiàtrica. S’han realitzat
les visites de traumatologia de l’HGG, fent la Radiografia prèvia al
mateix Hospital i després la posterior visita al centre per part del
metge.

S’ha continuat realitzant la Formació en Higiene Postural per tal
de saber realitzar les tasques assistencials de millor manera, saber
fer servir les ajudes tècniques del centre i treballar en un equip
coordinat.

Pla d’activitats
Durant l’any 2018 se segueix la línia d’un pla d’activitats personalitzat
a on consten aquelles activitats que la persona hagi escollit, ja sigui
per a fer dins el centre o a la comunitat.
Mitjançant el mapa de preferències de cada persona, s’ajustarà
la seva participació en les diferents activitats. La durada i la
temporització dependrà dels objectius i de les persones que
conformin el grup, de la finalitat terapèutica i del grau de satisfacció
de les persones. Per això hi haurà una avaluació i seguiment continu.

S’han realitzat els canvis ortopèdics i les ajudes tècniques
necessàries que precisen les persones ateses.
Durant aquest any, l’ONCE va fer una formació interna al centre,
per recordar el sistema de signes per persones amb sord-ceguesa
a tots els professionals i poder donar una atenció de més qualitat a
les persones que ho necessiten.
S’han mantingut les sessions de fisioteràpia per tal de mantenir el
treball de la marxa, les noves pautes individuals, el treball de la
deglució i la correcta postura de les persones amb greus afectacions
motores.
Durant aquest any 2018 la fisioterapeuta del centre ha rebut
formació per Terapeuta Internacional Snoezelen, en la Coordinadora
Catalana de Centres de Profunds. Amb l’objectiu d’introduir aquesta
mirada en l’atenció global de les persones ateses al centre, s’han
realitzat algunes activitats sensorials.

Les sortides es basen en les propostes i desitjos de les persones ateses

Sortida al cinema

S’ha accedit als recursos que la comunitat ofereix, respectant
sempre els seus interessos personals i facilitant els suports
necessaris per desenvolupar l’activitat. Com anar a la biblioteca,
on s’han fet activitats de dinamització lectora i algunes persones
han pogut utilitzar el servei de préstec de llibres, activitats culturals
amb diferents temàtiques, sortides d’oci, comprar un llibre per Sant
Jordi, prendre un refresc, cinema, anar a la platja, participació en
festes populars entre d’altres.

Compartint bons moments
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Sortida a la platja

Per tal que els auxiliars tècnics educatius tinguin eines per portar
a terme les activitats psicopedagògiques, s’ha fet un taller teòric i
pràctic (dues sessions) sobre com fer les activitats i com adaptar-les
a les persones ateses. S’han explicat quines coses han de tenir en
compte abans d’iniciar l’activitat, quines activitats poden fer i quin
és el material que hi ha al centre per desenvolupar-les. En la segona
sessió es va fer una exposició pràctica de tot el material existent al
centre i es van donar noves idees per crear nous tallers.

Millorar l’atenció de la persona atesa optimitzant
la recollida d’informació personalitzada i l’accés
a la mateixa
El format s’ha adaptat a la línia de treball de l’Atenció Centrada en la
persona (ACP) i s’han fet millores a nivell informàtic. S’ha d’introduït
aquest document dins de l’ aplicació informàtica de la base de
dades (GDP) de la Fundació.

Durant el 2018, s’ha treballat per millorar els mapes i s’han creat
nous mapes, que segueixen la línia de l’ACP. En aquests mapes es
recollirà, l’ any vinent, més informació de la persona. L’objectiu és
crear una eina útil pel treball diari dels auxiliars tècnics educatius,
que faciliti l’accés a la informació de manera clara i organitzada. Els
mapes nous que es plantegen de cara al futur són:
Com em comunico. Recull dels canals d’expressió que fa servir la
persona per comunicar allò que vol.
M’agrada – no m’agrada. Selecció d’aquelles coses mes significatives
que li agraden o no per tenir-ho en compte.
Roba i estètica. Individualitats que cal tenir en compte per la seva
comoditat i estètica.
Eleccions. Recull allò que la persona pot escollir en la seva vida.

Enguany, seguint en la línia de millorar els mapes de la persona,
com a eina de recollida d’informació, s’ha omplert tots els mapes
que ja teníem en l’any 2017 i s’ha afegit tota la informació rellevant
de la persona. Els mapes que s’han treballat són:
El mapa de rutines, La meva rutina, Canvis posturals, Suport vida
diària, Pauta conductual i Mapa d ‘activitats.
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Mapa de salut. Recull aspectes de la seva salut que pot afectar el
seu dia a dia.
La meva sexualitat. Quins aspectes s’han de tenir en compte per
afavorir i preservar la seva intimitat.

1.7.2.2. Servei d’Habitatge

Façana de les Llars residències “El Cinquantenari” i “El Cinquantenari 2” ,
a Granollers.

NOM CENTRE

Està format per:
- Llar Vallès: 8 persones ateses
- Llar Font Verda: 24 persones ateses
- Llar Jaume Gregori: 10 persones ateses
- Llar Jaume Anfruns i Janer: 22 persones ateses
- Llar El Cinquantenari: 24 persones ateses
- Llar El Cinquantenari 2: (pendent d’obertura) 22 persones ateses
- Llar amb suport: 3 persones ateses

DEFINICIÓ

Servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent
substitutoris de la pròpia llar familiar adreçat a persones amb
discapacitat intel·lectual que precisen d’una llar com a conseqüència
de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de
família, per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials
adequades i/o per decisió personal pròpia.

Seguiment del Pla Estratègic del Servei
d’Habitatge
Durant l’any 2018, el Servei d’Habitatge ha dut a terme els projectes
i plans d’actuació segons els objectius anuals establerts al Pla Estratègic de la Fundació per al període 2017-2020. En concret, 2018 ha
destacat la implementació de la metodologia de l’Atenció Centrada
en la Persona, adaptant-la al funcionament i organització de les llars
per tal de detectar i atendre les necessitats de les persones ateses
en procés de deteriorament de salut mental o trastorn de conducta,
de manera que es pugui analitzar, planificar i oferir els suports que
permetin assolir una vida satisfactòria de la persona i una millor
qualitat de vida. Per a tal fi, s’han cobert les necessitats formatives
dels professionals del Servei d’Habitatge i s’han generat espais de
coordinació entre Direcció Tècnica del Servei d’Habitatge, l’equip
tècnic i professionals d’atenció directa, que han permès estudiar,
detectar i analitzar els perfils de les persones ateses així com la
valoració dels seus suports i introduir modificacions organitzatives
adaptades als diferents nivells de suport.
També es treballa el Model d’Atenció Centrada en la Persona des de
la transversalitat i la seva aplicació als diferents àmbits de la vida de
la persona atesa del Servei d’Habitatge: des de l’autodeterminació
per l’elecció i organització de les activitats de Lleure, el Programa
Individual d’Atenció Interdisciplinària i l’elecció dels propòsits vitals
i objectius, com de les tasques i responsabilitats que es volen assumir en la gestió de la pròpia llar on ells i elles viuen.

Funcional els 365 dies de l’any, de 17h a 9h del matí els dies
laborables; i els festius, caps de setmana i períodes de vacances
resta obert les 24h del dia.

LEGISLACIÓ

Es regula pel Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis
d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

ANY DE CREACIÓ
1993

PERSONES QUE S’HI ATÉN

Perfil persones ateses al Servei d’Habitatge segons intensitat de suport

Al finalitzar el 2018, el servei atén un total de 91 persones. Amb
diferents necessitats de suport.

PROFESSIONALS

L’estructura funcional està formada pel personal d’atenció directa:
la directora tècnica, psicòleg, treballadora social i un equip auxiliars
tècnics educatius, bugaderes, cuineres i tècnic de manteniment.
Direcció General i serveis de gestió de Serveis Centrals de la
Fundació.

RÈGIM ECONÒMIC

Contracte en la modalitat de concert, mitjançant concurs públic,
de places de llar residència per a persones amb discapacitat a la
comarca del Vallès Oriental del Dept. de Treball, Afers Socials i
Famílies

Perfil persones ateses al Servei d’Habitatge segons gènere
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Implementació de la metodologia de l’Atenció
Centrada en la Persona
Arrel de la realització de la metodologia de l’Atenció Centrada
en la Persona i de com s’implementa en el Servei d’Habitatge i
seguint el treball transversal de la Comissió Tècnica, s’han realitzat
formacions internes a professionals d’atenció directa relacionades
en el Model d’Atenció Centrada en la Persona durant el 2018.
Aquesta continuïtat formativa es reflecteix en el Pla de Formació
del 2019 on es contempla la formació de 30 professionals d’Atenció
Directa del Servei d’Habitatge respecte l’elaboració del Programa
Individual d’Atenció Interdisciplinària (PIAI) atenent els criteris
de individualitat i autodeterminació que són propis de l’Atenció
Centrada en la Persona.

del voluntariat. Aquest voluntariat comporta el conèixer en major
profunditat l’entorn immediat i els recursos que aquest ofereix, així
com l’ampliació de la xarxa social de les persones que hi participen.
A través del voluntariat es genera un espai que possibilita la
interacció i col·laboració amb entitats, persones i serveis propis de
la comunitat així com en la participació i organització d’activitats
realitzades a nivell municipal en Canovelles.
En l’Associació Apa Anem participen 9 persones de la Llar “El
Cinquantenari”, 2 persones de la Llar “Font Verda” i 2 persones de
la Llar “Vallès”.

D’altra banda, aquesta metodologia es feu reflectida en la vessant
pràctica en el fet que totes les persones que s’ha donat d’alta al
Servei d’Habitatge, han tingut una participació activa i protagonista
en la definició dels objectius del seu PIAI juntament amb els tutors
i els professionals.
Per una altra banda, s’ha fet una revisió i reestructuració de la
celebració dels aniversaris de les persones ateses per adequar
aquests tipus d’activitats a la metodologia i model centrat en la
persona. En aquest sentit, aquest tipus de celebració és escollida,
planificada i organitzada en la seva totalitat (data, horari, lloc i
convidats) per la persona atesa juntament amb el suport dels
professionals d’atenció directa. Aquesta nova metodologia ha
suposat un treball de adequació de l’organització interna de les
llars i de coordinació entre les diferents llars, ja que les persones
convidades a participar en la celebració poden pertànyer a llars
diferents i requerir graus de suport diversos, fet que implica
la coordinació entre els professionals de les diferents llars que
composen el Servei d’Habitatge.
Per últim, a inicis del 2019 l’estudi de la implementació de l’Atenció
Centrada en la Persona s’ha materialitzat en un nou Projecte on es
continua treballar l’autodeterminació de la persona atesa mitjançant
l’esfera d’assumpció de responsabilitat, compromís i col·laboració
en la gestió de la pròpia llar mitjançant les tasques quotidianes,
atenent la demanda que hi ha de potenciar l’autonomia vers una
vida independent.

Participació social en l’entorn més immediat i
l’àmbit comunitari
El nostre model d’atenció es basa en el Model de Qualitat de vida i en
els fonaments de l’Atenció Centrada en la Persona en tots el àmbits
de la vida de les persones ateses, inclosos els àmbits de Lleure, Oci
i la Integració en l’entorn. Atenent aquesta perspectiva, les persones
ateses durant el 2018 han fet ús de la seva capacitat de decisió,
elecció i autodeterminació en la tria de les activitats de lleure que els
oferia els recursos del seu entorn comunitari immediat. En aquest
sentit, s’han matriculat en diverses activitats relacionades amb el
món del ball i la dansa al Centre Cívic Can Palots de Canovelles. En
aquestes activitats han participat un total de 6 persones ateses de
Llar “El Cinquantenari” i la Llar “Vallès”.
A més, durant l’any 2018 s’ha mantingut una col·laboració activa
des del Servei d’Habitatge amb l’Associació Apa Anem, una
associació gestionada per Abraham Contreras amb col·laboració
de Rosa Duran, que dóna la possibilitat a les persones ateses
de vincular-se a l’entorn comunitari a través de l’exercici actiu
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Participació com a voluntaris d’avituallament a la Campanya contra el càncer
a Canovelles

Equip de Fútbol del Servei d’Habitatge i Lliga
inclusiva
Durant el 2018 s’ha consolidat el projecte de Fútbol sala del Servei
d’Habitatge de la Fundació, que va néixer l’any 2017, mitjançant el
treball de col·laboració amb altres serveis de la Fundació. Durant
aquest any s’ha incrementat el número de jugadors/es de l’equip,
doncs s’han incorporat al projecte tres treballadors contractats al
Centre Especial de Treball (CET) que participen als entrenaments i als
partits al finalitzar la seva jornada laboral. Les noves incorporacions
són: Oscar Ríos, Toni Estévez i Jonathan García. Durant el curs
2018-2019 s’han planificat sessions d’entrenament setmanals que

es combinava amb els partits propis de la Lliga inclusiva a Sabadell,
organitzada per l’entitat Leive. Aquestes noves incorporacions i
el major número d’entrenaments ha suposat una major cohesió
d’equip i una millora en la capacitat futbolística que s’ha reflectit en
un major número de victòries dels partits jugats i un augment en el
grau de satisfacció dels participants a l’activitat de futbol.

Activitats del Servei d’Habitatge
Al llarg de l’any 2018, la línia de treball que s’ha implementat en
l’àmbit del temps lliure, lleure i oci ha sigut la de l’Atenció Centrada
en la Persona. D’aquesta manera, es potencia la participació de les
persones ateses al Servei d’Habitatge en activitats de lleure i oci des
de la seva participació activa en l’elecció, gestió i participació activa
i protagonista. La importància de treballar aquest àmbit es troba en
que l’oci representa un domini important de la vida d’una persona
i és un component essencial pel benestar i el desenvolupament
personal. La forma de gaudir del lleure i temps lliure és significativa
a l’hora de potenciar les àrees d’habilitat adaptativa de la persona,
ja que permet desenvolupar la el grau d’independència i autonomia.
Atenent la importància de proporcionar oportunitats rellevants i
significatives en l’àmbit de gestió del temps lliure i la satisfacció
personal, dins el Servei d’Habitatge s’han realitzat 830 sortides,
programades en grups.
A més, l’oci augmenta el benestar i qualitat de vida quan l’activitat
es gestiona des de l’elecció lliure, els interessos i preferències de les
persones que participen. Un major grau de participació es tradueix
en un major grau de satisfacció i autodeterminació personal. Per
aquest motiu es considera rellevant oferir oportunitats múltiples
de participació de les persones ateses en la tria, planificació i
organització de les activitats socials.

Activitats culturals i de vinculació amb context
comunitari immediat
Per una banda, les activitats de lleure proporcionen un espai
d’entreteniment i de diversió que facilita la relació entre iguals,
la socialització i les habilitats comunicatives, no només amb les
persones amb les que es conviu sinó també amb el context immediat
i l’entorn comunitari. Per aquest motiu es realitzen sortides en
el propi barri i ciutat de la llar, es participa en festes i actes de
proximitat com a recurs per fomentar la presència i implicació en
contextos immediats com a via d’integració social.

Participació a la Festa Major de Granollers a una activitat organitzada pels
Blaus

Sortida al Llac de Banyoles
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Activitats de gestió de temps lliure vinculades amb
l’autonomia i desenvolupament personal
Les activitats de gestió de temps lliure també facilita l’accés a
situacions formatives, de desenvolupament personal i de millorar
l’autoestima, a l’hora de participar en contextos propis de la vida
quotidiana i vinculats amb àmbits d’independència i autonomia
com, per exemple, les activitats de la vida diària relacionades amb
compres per satisfer les necessitats individuals o de la convivència
de la llar, fer tràmits personals, planificar els propis comptes i
gestionar els diners, satisfer necessitats vinculades amb la cultura
com ara anar a la biblioteca per un llibre, dvd, cd, etc.

Activitats culturals
S’han realitzat diverses visites a museus de diversa índole i que
oferien un ventall d’activitats diferents. A través d’aquestes sortides
s’ha apropat l’art a les persones del Servei d’Habitatge però també
hi ha hagut activitats en que s’ha potenciat les experiències
interactives i la possibilitat de noves vivències, com ara la visita a
CosmoCaixa i l’activitat d’Escape Room en que es va participar.

Activitats d’accés i coneixement de la natura
Aquest tipus d’activitats proporcionen l’oportunitat de conèixer el
medi natural i buscar noves sensacions allunyades de la quotidianitat
i desconnexió del dia a dia. També aporten beneficis a nivell motriu
vinculats a una vida activa i benestar físic, mitjançant les excursions
i passeigs per aquests entorns naturals.

Visita a Casa Museu
Abelló a Mollet del
Vallès

Activitats a la Casa “Empúries”

Barbacoa a Castellar del Vallès

Excursió a Serralada i passeig amb rucs
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Les sortides temporals a la Casa “Empúries” són viscudes com un
període vacacional on relaxar-se en diversos ambients com ara un
entorn de natura, entorn social i ambient marítim, així com una
oportunitat de potenciar la comunicació i cohesió social amb altres
persones ateses a l’FVO dins un context lúdic. Per aquest motiu les
persones del Servei d’Habitatge al llarg del 2018 han participat en
diverses sortides programades a la Casa “Empúries” tant des del
Centre Ocupacional com des de la pròpia llar.

1.8

SEMPRE ENDAVANT

Durant el passat 2018, l’FVO va dur a terme un seguit de projectes,
els quals tenien com a fi un mateix objectiu: millorar l’atenció que
es dóna a les persones ateses a la Fundació. Aquests propòsits de
l’entitat estan vinculats al Pla Estratègic de l’FVO per al període
2017 – 2020, revisat i aprovat pel Patronat de l’FVO a la reunió de
30 de març de 2017. La planificació és fruit d’un procés participatiu
entre l’equip professional de l’FVO que defineix “on anem” i “per
on” per tal de compartir el millor camí per acomplir la raó de ser de
la Fundació: millorar la qualitat de vida, defensar els drets i atendre
a la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva família.

1.8.1.

1.8.1. Comissió Tècnica

de cada servei, i tenint en compte el compliment de les diferents
normatives i els plecs tècnics de les diferents concertacions.
Durant l’any 2018 s’han realitzat totes les actuacions, s’han realitzat
successivament coordinacions entre els diferents professionals dels
serveis i paral·lelament s’ha anat progressivament incorporant amb
la revisions de diferents protocols, documents, etc. adaptant-los
amb la línia de l’ACP i introduint les modificacions i millores i s’ha
fet la formació externa al mes d’octubre segons el Pla de formació
2018 de la Fundació.

Millorar l’atenció assistencial de les persones
ateses elaborant el pla d’activitats de l’Edifici de
Rehabilitació Funcional
En l’anterior Pla Estratègic de l’FVO per al període 2013-2016 es va
definir com a objectiu el desenvolupar l’equipament pel benestar
físic i psíquic de les persones ateses a l’FVO. Per tal de donar
acompliment a aquest objectiu es planteja la construcció d’un
Centre de Rehabilitació Funcional als terrenys propietat de l’FVO al
municipi de La Roca del Vallès.
Segons el pla estratègic 2017-2020 s’incorporarà l’Edifici de
Rehabilitació Funcional dins del programa d’activitats de cada àrea/
servei, per això serà necessari elaborar el pla d’activitats.

Comissió Tècnica de la Fundació en sessió de treball

Objectius:
- Millorar l’atenció assistencial de les persones ateses.
- Fomentar els hàbits saludables integrant l’esport a les activitats de
la vida diària.
- Augmentar els recursos de l’FVO per facilitar la rehabilitació
funcional.
- Integrar el recurs dins el programa d’activitats de cada àrea /
servei.

L’any 2012 es va constituir la Comissió Tècnica com a nova línia
de treball. Està constituïda per diferents responsables de l’Àrea
d’Acolliment Residencial i l’Àrea d’Atenció Diürna de la Fundació
i és coordinada per les direccions d’aquestes, i manté reunions
mensuals amb la Direcció General de l’FVO.

Durant l’any 2018 es van dur a terme totes les actuacions, es va
formar una subcomissió de professionals de l’FVO per treballar
primerament un pla d’activitats que es va incloure dintre d’un
Manual de funcionament i un cop treballat es va presentar a la
Comissió Tècnica per la seva revisió i l’aprovació definitiva per la
Direcció General.

Una de les funcions més importants de la Comissió Tècnica és
treballar de manera conjunta actuacions derivades del Pla Estratègic
i assolir una transversalitat que permeti compartir dinàmiques
col·lectives. Però, la finalitat principal és definir, planificar, analitzar
i consensuar objectius comuns dins les àrees que formen part d’un
pla d’actuació anual, aportant una visió tècnica, plural i el més
homogènia possible donades les concrecions i particularitats de
cada àrea.
La Comissió tècnica, conjuntament amb Direcció General, ha
treballat segons el Pla Estratègic 2017-2020. Concretament al llarg
de l’any 2018, s’ha estat treballant tres projectes:

Millorar la coordinació entres els diferents
àrees/serveis assistencials per unificar criteris
i estratègies segons l’Atenció Centrada en la
persona (ACP)
L’objectiu principal del projecte és treballar en la línia de l’ACP
pretenent que la persona atesa guiï i prengui les seves pròpies
decisions sobre el seu projecte de vida a partir de les necessitats

Elaborar un projecte on s’incorporin les noves
tecnologies al model assistencial i de comunicació
de l’FVO (1era fase)
A partir del Pla Estratègic 2017-2020, segons la línia: Definir el pla
d’incorporació de les noves tecnologies al model assistencial de
l’FVO, compartint la mateixa línia amb el Departament de Sistemes
d’Informació, amb l’objectiu: Millorar la qualitat assistencial
incorporant les darreres innovacions tecnològiques als centres i
serveis de l’FVO, que ho coordinarà la Comissió Tècnica i que es
plantejarà en dues fases:
Una primera fase, dedicada a l’estudi de les necessitats assistencials
en relació a les noves tecnologies que farà referència a cada servei
segons els perfils de les persones ateses, es potenciaran els recursos
dels que ja disposem. Un cop fet l’informe, serà aprovat per Direcció
General.
Una segona fase, d’implementació en la dinàmica diària de cada
servei amb el suport del Departament de Sistemes d’Informació
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones
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ateses cobrint més necessitats i atencions, tenint en compte que l’
esperança de vida s’ ha allargat.
Els objectius d’aquest projecte són millorar la qualitat assistencial
incorporant les darreres innovacions tecnològiques als centres
i serveis de l’FVO, elaborar un projecte on s’incorporin les noves
tecnologies al model assistencial i de comunicació de l’FVO.
Durant l’any 2018 s’ha coordinat la Comissió Tècnica amb el
Departament de Sistemes d’Informació junt amb la subcomissió de
diferents professionals de l’FVO per tal de presentar les necessitats
de les línies estratègiques per elaborar el projecte que es treballarà
en una segona fase per l’any 2019.

1.8.2.

El compromís de la Comissió
d’Ètica, Igualtat i Responsabilitat
Social de la Fundació

La Comissió d’Ètica, Igualtat i Responsabilitat de la Fundació està
formada per:
- La Direcció General de l’FVO
- El Secretari del Patronat com a representant del Patronat i com
a pare afectat, representant dels pares i mares de les persones
ateses a la Fundació
- El Cap de Recursos
- Un monitor del Centre Ocupacional com a representant del Comitè d’Empresa
- La Tècnica de qualitat
- La Psicòloga Unitat Suport a l’Activitat Professional (USAP)
- Els Presidents dels Espais de Reflexió Ètica (ERE) dels Centres i
serveis de la Fundació
- La Cap de Gabinet, com a responsable de la norma i secretària de
la Comissió.
- I un consultor extern en l’àmbit de l’ètica
La Comissió ha continuat la seva tasca en el foment dels valors i
principis ètics institucionals i en la gestió de la norma SGE 21 de
Gestió Ètica i Socialment Responsable de Forética. La Comissió s’ha
reunit el 08 de maig i el 04 de desembre de 2018 per a realitzar el
seguiment i acompliment de la gestió ètica i del pla de responsabilitat social de la Fundació. Però una de les principals tasques ha
estat realitzar el seguiment del procés de transacció de la versió de
la norma SGE 21 de Gestió Ètica i Socialment Responsable de Forética als nous requisits i canvis de l’edició de 2017, amb el suport
de l’empresa consultora externa CAVALA, amb l’objectiu de passar
l’auditoria externa de recertificació de la norma l’any 2019.

1.8.3.

Projectes institucionals

El Patronat de la Fundació es compromet amb el
Bon govern i bones pràctiques de gestió
El Patronat vetlla per la millora contínua en matèria de responsabilitat
social de la Fundació. És per aquest motiu que el mateix Patronat i la
Direcció General va impulsar anar un pas més enllà a l’adhesió de la
Fundació a les recomanacions dels principis i bones practiques del
document “Bon govern de les fundacions. Principis, valors i bones
pràctiques” de la Coordinadora Catalana de Fundacions, aprovat
per la Junta de Patronat en la seva sessió del 20 de desembre de
2007, i crear el propi document “Bon govern i bones pràctiques de
gestió del Patronat de la Fundació Privada Vallès Oriental”. El primer
esborrany del document va ser revisat per la Junta de Patronat en
la seva sessió del 19 de desembre de 2017, i un cop incorporats els
canvis acordats pel Patronat, va ser aprovat per la Junta de Patronat
del 15 de març de 2018.

El Patronat de la Fundació actualitza els Estatuts
de la Fundació
A la seva darrera reunió de Junta de Patronat de l’any 2018, de 20
de desembre, el Patronat va aprovar la revisió i actualització dels
Estatuts de la Fundació per tal de modernitzar-los i destacar-ne la
importància d’acomplir amb els fins fundacionals de l’entitat.

Inici del procés de relleu de la Direcció General
A la Junta de Patronat celebrada el 20 de desembre de 2018 es va
aprovar iniciar el procés de relleu de la figura de Direcció General.
Després de gairebé 28 anys liderant el projecte institucional, el Sr.
Juan M. Monsalve va traslladar al Patronat la seva decisió personal
de deixar les seves actuals responsabilitats en data 30 de juny de
2019.

Ampliació de serveis: Pendents del concurs públic
de places de llar residència per a concertar les
places de la Llar residència “El Cinquantenari 2”
a la ciutat de Granollers
Arran de l’entrada en vigor, el passat 9 de març, de la nova llei de
contractació pública de l’administració, el procés de concertació es
modifica i el Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies convocarà
concurs públic de lliure concurrència per a totes les entitats
acreditades les places de llar residència que ofereix a la província
de Barcelona. Finalment, en data 31 de desembre de 2018 es va
publicar al Diari Oficial de la Generalitat l’adaptació dels concerts
socials i nova provisió de places que afecten a la Llar residencia “El
Cinquantenari 2”.

La Comissió també ha desenvolupat el Pla de Responsabilitat Social
per la Fundació per a l’any 2018 definint els objectius a treballar
i el corresponent diàleg amb cadascun dels grups d’interès de la
Fundació. També ha donat suport en el desenvolupament de les
diferents sessions de l’Espai de Reflexió Ètica del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” de l’Espai de Reflexió Ètica de la Residència
i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”. Ambdós espais han
comptat amb l’assessorament extern del Dr. Joan Canimas, Doctor
en filosofia i Professor associat de la Universitat de Girona, i tenen
com a principal objectiu de potenciar la reflexió sobre aspectes ètics
en l’àmbit assistencial, per millorar la qualitat del servei i l’atenció
individualitzada que reben cadascuna de les persones ateses al
centre.
Les dues llar residència del complex situat a Granollers
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Un cop preparada la corresponent documentació, en data 11
de gener s’ha tramitat la documentació requerida a l’Ordre
TSF/233/2018, de 27 de desembre, de convocatòria per a
l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials
d’Atenció Pública per l’adaptació dels concerts socials. En relació a
la provisió de les places, la candidatura presentada per la Fundació
és per a les 22 places de la Llar residència “El Cinquantenari 2”,
tot i que les places totals ofertades a la província de Barcelona és
de només 30 places de llar residència. La data límit que preveu la
mateixa Ordre per resoldre la provisió de places és el 15 de juliol
de 2019.

Ampliació de Patrimoni fundacional: La Fundació
encara l’etapa final de les obres del projecte
social de construcció de l’Edifici de Rehabilitació
Funcional

concretament al Servei d’Habitatge. La finca comptava amb un
habitatge plurifamiliar, però les condicions de l’edifici no el feien
habitable, i per tant calia enderrocar-lo. Malauradament, a mitjans
de març es va detectar que dues persones alienes a la Fundació
havien accedit a l’edifici i n’havien realitzat una ocupació il·legal.
Aquesta situació de risc, per a les mateixes persones donada la
situació d’abandonament de l’habitatge com pels projectes de futur
de l’FVO, va ser denunciada als Mossos d’Esquadra i Policia Roca
de La Roca del Vallès. Finalment, divendres 30 de novembre, el
jutjat va llançar l’ordre de desocupació de la finca en La Torreta
propietat de la Fundació. Una comitiva judicial, acompanyada de
diverses dotacions de Mossos d’Esquadra i membres de la Junta
de Patronat, va ordenar el desnonament de les persones que
ocupaven de manera il·legal la finca i tot seguit es va procedir al
seu enderrocament per evitar noves entrades il·legals que posen en
risc la pròpia integritat dels seus ocupants donat l’estat de l’edifici.

A setembre de 2017, la Fundació va iniciar les obres de construcció
del projecte social del Centre de Rehabilitació Funcional, projecte
dissenyat per Codina Prat Valls i Arquitectes Associats, S.L.P de
Granollers. Aquestes obres s’han allargat tot l’any 2018. Aquest
projecte pioner posarà a disposició dels professionals de l’entitat un
nou recurs per tal d’excel·lir en la seva tasca i permetrà millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat ateses als centres
i serveis de la Fundació a través d’activitats terapèutiques basades
en l’estimulació sensorial, la psicomotricitat, fisioteràpia etc. Des
dels centres i serveis, s’ha realitzat la proposta d’incloure aquest
nou recurs dintre del Programa d’Activitats de Centre per a inicis
de 2019.
La finca de La Torreta ja desocupada

La Fundació impulsa la incorporació de les
noves tecnologies com a millora de la qualitat
assistencial amb la col·laboració de l’obra social
de “la Caixa”
La Fundació realitza un especial esforç de recerca de noves
tecnologies per aplicar com a nous recursos terapèutics i assistencials
i com a nous recursos per a la millora de la pràctica professional.
L’any 2018, l’obra social de “la Caixa” va col·laborar amb l’entitat
en el projecte d’incorporar la darrera tecnologia en solucions de
videoconferència i aplicacions ofimàtiques que permetin a l’equip
de professionals de la Fundació transformar els seus hàbits de
treball intern cap a noves metodologies àgils i col·laboratives.
Les principals avantatges que oferirà aquest sistema són:
• Permet reunions de vàries persones en vàries ubicacions
simultànies.
• Participació a temps real directament a la pantalla a través del
portàtil.
• Àudio i vídeo integrats.
• Integració de diferents sistemes tecnològics en una sola plataforma.

Situació de les obres de construcció de l’Edifici de Rehabilitació Funcional
a finals de 2018

Ampliació de Patrimoni fundacional: Adquisició
d’una finca a La Torreta de La Roca del Vallès
A 21 de setembre de 2017, es va signar davant de notari la compra
d’una terreny a La Torreta de La Roca del Vallès (al C/ Navarra
amb el C/ Aragó) de l’entorn de 538m2. Amb l’objectiu de donar
compliment al Pla Estratègic de l’FVO per al període 2017-2020
que estableix com a eixos d’actuació de la Comissió Patrimonial la
possibilitat d’adquisició de patrimoni de cara a la línia estratègica
de creació de nous projectes de l’àrea d’acolliment residencial

Incorporació de la darrera tecnologia en solucions de videoconferència
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2. EL COMPROMÍS AMB ELS PROFESSIONALS
Els professionals són l’actiu més important de la nostra empresa i
gràcies a la seva implicació i contribució, donen sentit a la raó de
ser de l’FVO.
L’estratègia de l’FVO parteix dels criteris definits a la missió, visió
i valors on s’expressa l’interès per les persones i per promoure un
entorn de treball respectuós que faciliti el desenvolupament dels
seus professionals.

2.1

POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANS

La Fundació Privada Vallès Oriental, fidel als seus objectius
fundacionals, disposa d’un equip de professionals compromesos
amb la persona adulta amb discapacitat intel·lectual i les seves
famílies, amb els seus drets, amb les seves necessitats d’adaptació,
creixement, participació en la comunitat i inclusió social.
És un equip humà molt implicat en la seva feina, persones polivalents,
flexibles i amb capacitat per adaptar-se i abordar les situacions
diàries i sobretot, per a treballar aspectes pedagògics i educatius
tant necessaris i indispensables per atendre a les persones amb
discapacitat intel·lectual des de la seva globalitat.
La relació dels professionals amb les persones ateses està presidida
pel respecte a la seva persona i, per tant, a les seves característiques,
necessitats i interessos personals, respectant la intimitat de la
persona, tant a nivell físic com a nivell del tractament de la informació
personal: tractant-la en els espais i amb les persones adequades i
amb la màxima confidencialitat i secret professionals.
D’acord amb els objectius estratègics definits per la Direcció
General i en coordinació amb la resta de responsables d’àrea/servei,
els principals eixos de treball gestionats des del Departament de
Recursos Humans durant l’any 2018 han estat:
• Seleccionar els millors professionals del sector, en base a les
competències que considerem claus.
• Facilitar el procés d’adaptació dels nous professionals facilitant els
recursos necessaris per a la seva activitat professional i implicació
en el projecte.
• Promoció de la millora contínua dels coneixements i les
competències de tots els professionals: s’han gestionat 46 accions
formatives.
• Seguiment periòdic del rendiment dels professionals, identificant
les persones amb potencial de creixement i apostant pel seu
desenvolupament per assumir nous projectes.
• Consolidació de les sinèrgies amb centres de formació professional
i universitaris per acollir estudiants en pràctiques amb potencialitat
d’integració en l’FVO. S’han formalitzat 24 convenis.
• Garantir un entorn de treball segur i adequat a les necessitats
funcionals. S’ha reduït la sinistralitat laboral global un 23,53%
• Promoció de la millora de la salut i el benestar dels treballadors
mitjançant el foment d’hàbits de vida saludables i el
desenvolupament personal.
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• Aplicar criteris ètics transversals de respecte a la diversitat i als
drets humans, de protecció a la maternitat i de conciliació de la
vida personal i professional, garantint així la igualtat d’oportunitats
en l’accés als llocs de treball, la formació, el desenvolupament
professional i la retribució.
• Mantenir la pau social, treballant cordialment amb el comitè
d’empresa sobre tots els temes relacionats amb els professionals
de l’FVO.
• Promoure el compromís i la participació dels professionals en
actes institucionals i de proximitat amb les famílies, sinèrgies amb
altres entitats, activitats de lleure integrador i accions de caire
comunitari per tal de fer visible el nostre projecte institucional
davant la societat.

2.2

POLÍTICA DE CONCILIACIÓ
LABORAL

A l’FVO coexisteixen realitats laborals diverses que estan directament
determinades pel tipus de servei que reben les persones ateses.
La conciliació de la vida personal i professional és determinant per
aconseguir el compromís i la motivació dels professionals.
Durant l’any 2018, s’han sol·licitat 126 permisos d’absentisme
en base a la política de conciliació fet que representa un índex
d’utilització del 10,14%.
Motiu		

Nombre permisos Percentatge

Acompanyament metge fills

102

81,0%

Reunions d’escola

5

4,0%

Acompanyament metge familiars de 1r grau

19

15,1%

126

100%

Total		

Distribució permisos política conciliació segons motiu

2.3

PLA D’IGUALTAT

L’FVO és entitat formada per un 74% de dones professionals, on
s’apliquen rigorosament els convenis col·lectius que corresponen
a cada servei, on el gènere no suposa cap desavantatge a l’hora
d’accedir a un lloc de treball, de formar-se internament o de
promocionar, i que des de l’any 2010 està certificada per la norma
SGE-21 de Gestió Ètica i Socialment responsable.
En sessió del 27 de juliol de 2017, la Junta de Patronat va aprovar
un Pla d’Igualtat, elaborat per garantir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes i per impedir la discriminació
per raó de sexe. La finalitat última del Pla d’igualtat de l’FVO,
però, és integrar la perspectiva de gènere en els diferents àmbits
institucionals com un valor transversal i per tant, intrínsec a la
cultura de la Fundació.
El Pla d’igualtat de l’FVO ha estat dissenyat per un nombre
representatiu de professionals que treballen a la Fundació Privada
Vallès Oriental i té una vigència màxima de 4 anys (fins juliol 2021).
És un document públic i es pot consultar a través de la pàgina web
de la Fundació:
https://www.fvo.cat/wp-content/uploads/2018/01/Pla-dIgualtat_
FVO-2017.pdf
Per assolir aquest fita ha estat necessari que la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes esdevingués un fil conductor de les diferents
polítiques de recursos humans: des de l’atracció de talent, les
possibilitats de desenvolupament professional, la representació
en òrgans de participació, l’aplicació de mesures de conciliació,
les condicions laborals i la retribució, l’organització de tasques o la
comunicació interna i externa.
En relació a la política retributiva, destacar que no existeixen
bretxes salarials entre dones i homes segons nivell professional.
Les retribucions de tots els llocs estan regulades pels convenis
d’aplicació a l’FVO, sent constatable que una dona i un home,
ocupant el mateix lloc de treball, cobren el mateix.
Més enllà de donar compliment legal a la normativa vigent, hem
considerat que les actuacions en matèria d’igualtat d’oportunitats
reverteixen positivament en el rendiment professional i en l’ambient
de treball, focalitzant els nostres esforços en:

INDICADORS DE
RESPONSABILITAT SOCIAL

2.4
2.4.1

Ocupació

L’any 2018, l’FVO ha comptat amb una plantilla activa de 250
treballadors propis cobrint places estables en els diferents centres
de treball. Als serveis de cuina, CET jardineria i servei de metges
a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”,
s’han subcontractat 11 persones d’acord amb els contractes de
prestació de serveis vigents. En total, 261 persones han mantingut
contractacions estables dins la fundació aquest any.
Del total de plantilla de l’FVO, el 74% són dones, el 61,6% té entre
26 i 45 anys i el promig d’antiguitat és de 10 anys.
El 88,8% de la plantilla està contractada de manera indefinida i
de tots els contractes el 76,8% són a jornada completa, incloent
en aquest còmput les 20 reduccions de jornada per guarda legal
existents a data 31.12.2018.
Concretament, aquest 2018 s’han transformat a indefinit 28
contractes temporals (formalitzats per processos de selecció per
cobertura de vacants).
Centre		

Dones

Serveis Centrals

60%

Centre Ocupacional

92%

Homes
40%
8%

CET 49%

51%

Residència

80%

Servei Habitatge

97%

20%
3%

Total

74%

26%
Distribució de plantilla segons sexe

L’any 2018 s’han produït 64 baixes entre la plantilla fixa per diferents
motius (cessaments voluntaris, finalitzacions de contracte, jubilació,
excedències voluntàries o per cura de menors, entre d’altres). A
banda, 82 treballadors/es han estat contractats per l’FVO per cobrir
les diferents substitucions temporals de vacances, baixes per
malaltia o accident, descans per maternitat, risc durant l’embaràs,
etc. de la resta de la plantilla.

- Reforçar l’enfoc de gènere en les diferents actuacions, polítiques
i procediments que afecten a tots els serveis de l’FVO.
- Garantir la paritat en el òrgans de govern i representació de l’FVO.
- Promoure la presència equilibrada de dones i homes en aquelles
àrees amb baixa representativitat d’un dels dos gèneres, sempre
que les condicions del mercat laboral ho permeten.
- Continuar ampliant les possibilitats de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral de les persones treballadores de l’FVO,
garantint alhora la qualitat dels serveis a les persones ateses.
- Millorar la imatge corporativa i el reconeixement social de l’entorn
envers l’FVO, una entitat socialment responsable i compromesa
amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
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Distribució de la plantilla segons jornada laboral - Desembre 2018
Categoria
		
Director General

Jornada
Completa
1

Jornada
Parcial

Total

%

1

10%

T.G.S.		

5		

5

50%

T.G.M.		

3		

3

30%

Administratius

1		

1

10%

10

100%

Total Serveis Centrals

10

0

T.G.S.

4

4

11%

T.G.M.		

2		

2

6%

Administració

1		

1

3%

Monitors

20		

20

56%

Auxiliars monitor

8		

8

22%

Manual i Oficis
Total Centre Ocupacional

1		
36

0

1

3%

36

100%
11%

T.G.S.

1

1

T.G.M.		

0		

0

0%

Monitors Manipulats

4		

4

44%

Monitors Jardineria

3		

3

33%

Monitors Neteja

1		

1

11%

Total CET - professionals

9

9

100%

0

Dels 171 professionals de l’FVO (exclosos els 78 peons del CET),
el 45,62% està en possessió d’un títol universitari, el 43,86% té
estudis de batxillerat o formació professional, el 8,19% té estudis de
secundària obligatòria i només l’2,33% té estudis primaris.
Del total de plantilla activa el 31,60% correspon a persones amb
algun tipus de discapacitat i el 3,20% és d’una altra nacionalitat.
Donades les característiques de la majoria del personal, eminentment
dones joves, de manera habitual es donen situacions relacionades
amb la maternitat i la cura dels fills/es que són protegides i
articulades aplicant la normativa legal vigent (Llei 39/1999 de
conciliació de la vida familiar i laboral i Llei Orgànica 3/2007 per a la
igualtat efectiva de dones i homes) i d’acord als principis ètics de la
pròpia institució. Les dones són beneficiàries directes del 96,15%
d’aquestes situacions, essent només 2 homes han fet ús d’algun
d’aquests supòsits durant l’any 2018 (concretament, reducció de
jornada per guarda legal).

Motiu		

Total

Embarassos

9

Situacions risc durant l’embaràs

8

Peons Manipulats

30

30

38%

Suspensions per maternitat

7

Peons Jardineria

20		

20

25%

Excedències cura de menor

3

Peons Serveis Generals

4		

4

5%

Permisos paternitat

Peons Neteja

20

21

27%

Reduccions guarda legal

20

Permisos lactància

5

Peons Bugaderia
Total CET - peons

1

4		
78

1

4

5%

79

100%

T.G.S.

1

1

2%

T.G.M.		

1		

1

2%

Auxiliars

12

39

51

84%

2

2

3%

2		

2

3%

Bugaderes		
Manual i Oficis

Cuineres		
Total Servei Habitatge

16

T.G.S.

2

T.G.M.		

5

Administració

4

4

7%

45

61

100%

2

4%

7

13%

1		

1

2%

Auxiliars

34

10

44

80%

Manual i Oficis

1		

1

2%

55

100%

Total Residència
TOTAL PERSONAL FVO

2

43

12

192

58

250 100%

					
Suport extern CET Jardineria

1

1

9%

Metges Residència		

2

2

18%

Servei cuina

4

8

73%

11

100%

4

TOTAL PERSONAL
SUBCONTRACTAT
RESUM GENERAL 2018

40

4

7

196

65

261 100%

-

Aspectes relacionats amb la maternitat

Comptabilitzant les baixes per malaltia comú i accident laboral,
durant l’any 2018 s’han perdut un total de 6.440 jornades de treball,
representant una taxa d’absentisme global del 7,14% (correlació
entre jornades perdudes vs jornades contractades).
Quant a permisos d’absentisme, s’han gestionat un total de 1.243
peticions de les quals el 41,35% han estat per absència mèdica
pròpia, el 17,22% per acompanyament mèdic o malaltia de familiars,
el 5,23% per assumptes sindicals, el 4,59% per reunió d’escola, el
2,25 per tràmits a les administracions, l’1,05% per exàmens i el
0,24% per matrimoni o trasllat de domicili habitual.

2.4.2

Relacions FVO/treballadors/es

A l’FVO existeixen determinats espais de reunió necessaris per
conciliar necessitats de la institució amb la realitat dels professionals,
com són: comitè d’empresa, comitè de seguretat i salut, comissió
de formació, etc.

els aspectes relacionats amb l’àmbit laboral i funcional que afecten
als mateixos treballadors de l’FVO.
La comissió de formació està composada per responsables i/o tècnics
dels diferents serveis més dos representants dels treballadors.

En el comitè d’empresa integrat per 9 treballadors, es treballen tot

2.4.3

Salut i seguretat

Aquest 2018, la Fundació ha continuat treballant segons preveu la
norma OHSAS que suposa un valor afegit per a la Institució però
sobretot és una eina per minimitzar els riscos en els llocs de treball
i evitar accidents.
Des del Comitè de Seguretat i Salut es planifiquen accions

2.4.3.1. Integrants del Comitè de Seguretat
i Salut
El Comitè de Seguretat i Salut està integrat per 3 representants
de l’empresa i 3 representants dels treballadors. Segons preveu
l’article 39 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, el CSS participa a
l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes
de prevenció de riscos laborals a l’empresa, fent visites, accedint a
documents relatius a la Prevenció de Riscos Laborals, coneixent i
analitzant els danys produïts.

adreçades a protegir els treballadors davant els riscos laborals i a
vetllar per la seva salut cercant la implicació i responsabilitat de
tots els treballadors/es assolir i mantenir unes condicions de treball
segures, evitant situacions que puguin posar en risc la seguretat
individual o col·lectiva.

2.4.3.2. Planificació de l’activitat preventiva
2018
Els principals eixos de treball han estat:
a) Revisió de la documentació del sistema
Avaluació de riscos: s’han revisat les avaluacions de riscos de tots
els centres de treball, actualitzant a totes elles la normativa legal de
referència, la maquinària i el llistat de llocs de treball.
Plans d’emergència: revisió i modificació dels plans d’emergència
de tots els centres actualitzant els noms de les persones amb
responsabilitats en el procés d’emergència (caps d’emergència,
caps d’intervenció i responsables de zona).
b) Formació
Formació: els cursos PRL realitzats l’any 2018 han estat:

1

TALLERS HÀBITS SALUDABLES

PROFESSIONALS RESIDÈNCIA I LLARS

2

TÈCNIQUES EN RCP I COM ACTUAR EN EMERGÈNCIES MÈDIQUES

PROFESSIONALS RESIDÈNCIA

3

PRIMERS AUXILIS

PROFESSIONALS LLARS

4

HIGIENE POSTURAL

PERSONAL RESIDÈNCIA C.D.

5

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS + PLA EMERGÈNCIA

NOVES INCORPORACIONS

6

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS + PLA EMERGÈNCIA

TOTS ELS SERVEIS

7

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

PEONES CET SUPORT CUINA
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Informació al personal: mitjançant l’FVO al dia, mensualment es fa
difusió a tots els treballadors i treballadores d’un consell en matèria
de PRL personalitzat segons les circumstàncies de cada moment.
Paral·lelament mitjançant mailings i/o informació publicada en els
taulells d’anuncis, es fa difusió de la informació de PRL específica
del centre de treball.

Aquest any tot i la reducció del número de accidents amb baixa
s’ha incrementat la durada dels dies de baixa per accidents. Si bé
s’han produït 4 accidents amb baixa menys que a 2017, aquests
han generat 77 dies d’absència global a l’any 2018, 28 més que a
l’any anterior.

c) Emergències de seguretat i salut i simulacres
Durant l’any 2018 no s’ha produït cap emergència real que hagi
requerit l’activació del pla d’emergència.
En relació als simulacres d’emergència i d’acord a la planificació de
l’activitat preventiva 2018, s’han realitzat quatre simulacres:
Simulacres
Data
PERSONES
TEMPS
EMERGÈNCIA		
EVACUADES EMERGÈNCIA
Centre Ocupacional
30/10/2018
218
9’19”
Llar El Cinquantenari
30/10/2018
28
2’35’’
Llar Jaume Anfruns i Janer
07/11/2018
27
4’20’’
Residència (cap de setmana matí)
01/12/2018
71
10’35”

Segons els informes dels simulacres elaborat pel tècnic del Servei
de Prevenció Aliè (Prevengrup), en tots els casos les actuacions es
van desenvolupar d’acord al que preveu el pla d’emergència.
d) Seguiment de la sinistralitat
Durant l’any 2018 s’han produït un total de 13 accidents, 4 d’ells
amb baixa i 9 accidents sense baixa.
Comparativa sinistralitat
Accidents amb baixa
Accidents sense baixa
Total accidents

2017
7
10
17

2018
4
9
13

Desviació %
-42,86%
-10,0%
-23,53%

Destacar la reducció de la sinistralitat laboral en un 23,53% respecte
l’any anterior i el fet que la majoria dels accidents no han derivat en
baixa laboral donat que les lesions han estat lleus. Tanmateix, cap
dels accidents amb baixa ha estat considerat com a accident greu
o molt greu.
Durant l’any 2018, els únics 2 centres amb sinistralitat han estat
el CET i la Residència. El CET continua sent el centre amb major
sinistralitat amb 9 accidents (69,23%), dels quals 7 accidents han
estat al servei de jardineria (53,85%) i 2 accidents al SMI (15,38%).
La resta dels accidents (4) s’han produït a la residència (30,77%).
Segons categories professionals, de major a menor sinistralitat han
estat: 4 ATEs de Residència (30,77%), 4 peons/es de jardineria
(30,77%), 3 monitors de jardineria (23,08%) i 2 peons/es de
manipulats (15,38%).
Les principals causes dels accidents han estat: sobreesforços (7),
xoc contra objectes (4), xoc contra objecte projectat (1), picada
insecte (1).
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e) Vigilància a la salut
Els reconeixements mèdics s’han estat realitzant entre els mesos
de setembre i octubre amb la modalitat d’unitat mòbil per a tots els
treballadors que van donar el seu consentiment, a excepció dels
professionals dels servei d’habitatge que per proximitat i horari, ho
han fet al centre assistencial de la mútua a Granollers.

El número total de reconeixements ha estat de 145 fet que
representa el 52,5% del total de treballadors de l’FVO. Del total de
reconeixements, 131 són aptes, 3 són aptes amb observacions/
limitacions i 11 treballadors/es no han pogut ser qualificats per no
haver finalitzat la revisió.
Aquest any, 1 treballadora de la Residència ha passat reconeixement
mèdic laboral en reincorporar-se a la feina després d’un procés de
baixa de llarga durada (superior als 3 mesos). D’aquesta manera
el Servei de Prevenció pot determinar si com a conseqüència
del procés de baixa la treballadora pot tenir alguna limitació
en el desenvolupament de la seva tasca, o si pel contrari es pot
reincorporar amb normalitat.

2.4.4

f) Manteniment
Seguiment de les actuacions del departament de manteniment
en relació amb el manteniment dels recursos preventius de la
Fundació (revisió extintors, dispositius de seguretat i emergència,
instal·lació sistema electroimants portes RF, etc.) i altres necessitats
comunicades pels delegats de prevenció a les reunions de
seguiment.

Formació

Aquest 2018 s’han realitzat un total de 46 accions formatives grupals
per atendre les necessitats de formació dels professionals de l’FVO.
El 86,7% dels participants previstos han finalitzat la formació i en
total s’han impartit 2.706 hores de formació, que ha arribat a 225
treballadores i treballadors de la Fundació, un 90% de la plantilla
activa.
El 65,2% de les accions s’han adreçat al personal d’atenció directa
i tècnics dels diferents serveis; el 26,1% al col·lectiu de treballadors
amb discapacitat del CET i el 8,7% han estat adreçades al personal
d’atenció indirecta i administració.

La valoració global dels participants ha estat de 8,23 punts sobre
10. La valoració de l’eficàcia global ha estat de 3,9 punts sobre 5.
Aquestes puntuacions són bastant similars a les d’anys anteriors.

L’objectiu de les diferents formacions ha estat en un 52,17% la millora
de les competències tècniques, interpersonals i intrapersonals
a l’entorn de treball, el 39,13% la formació i sensibilització en
prevenció de riscos laborals i el 8,70% el coneixement i del sistema
integrat de qualitat i altres normatives.
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3. LA TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

La transparència és un dels principis ètics de la Fundació Privada Vallès Oriental

La Junta de Patronat en el ple extraordinari de la seva constitució al
novembre de 1992, entre d’altres acords, decideix per unanimitat
realitzar anualment, mitjançant una empresa externa, informes
anuals dels comptes. Aquesta decisió es pren al marge de la pròpia
Llei de fundacions que, pel volum econòmic de la Fundació en
aquell moment, no ho establia com a requisit imprescindible.
Actualment, hi ha noves normatives, en concret la Llei 21/2014, de
29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de la verificació
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública; i la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
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informació pública i bon govern. La primera determina el contingut
i l’abast de les funcions del protectorat com a òrgan que ha de
vetllar pel recte exercici del dret de fundació i assegurar que el
funcionament de les fundacions s’ajusti a la legalitat; i la segona
llei, regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret
d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.
Té per objecte establir els principis i les obligacions de bon govern
d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i el personal
al servei de l’administració, aplicar el govern obert i fomentar la
participació i la col·laboració ciutadanes.

3.1

INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS
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INDICADORS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FINANCER

3.2

Dades econòmiques
INDICADOR

FÓRMULA

UNITAT DE
CÀLCUL

2017

2018

% Variació
2018 vs 2017

Marge operatiu vs ingressos
operatius

(Ingr.operatius - Desp. d’explotació) x100%
Ingressos totals

%

6,5%

4,9%

-24,0%

Marge operatiu vs ingressos
operatius

(Ingr.operatius - Desp. d’explotació) x100%
Ingressos operatius

%

7,6%

5,7%

-24,5%

Milers
d’euros

1.329

1.240

-6,7%

%

16,3%

15,2%

-7,0%

%

19,5%

17,9%

-8,3%

Saldo Deutor a 31/12/xx x365%
Total ingressos per prestació de serveis

Dies

62

65

5,1%

Resultat financer
Excedents

%

26,2%

23,1%

-11,8%

%

5,1%

3,9%

-24,7%

78,6%

78,9%

0,4%

Marge Brut d’Explotació

Marge Brut d’explotació s/
(Ingressos operatius i Altres
ingressos)
Marge Brut d’Explotació
s/Despeses d’Explotació
Termini de cobrament Entitat
deutora
Resultat financer sobre
Excedents

Ingressos d’explotació
- Despeses d’explotació
Marge Brut d’Explotació x100%
Ingr.operatius+ altres ingressos
Marge Brut d’Explotació
Despeses explotació

x100

x100%

Ingressos financers sobre
Total d’ingressos

Ingressos financers Bruts
Ingressos totals

Cost salarial vs despeses
d’explotació

Desp.de personal (grup 640+642+644)
Despeses d’explotació

%

Despeses de personal (grup 640+642+644)
Nº de treballadors

Euros per
treballador

Despeses de formació(grup 645)
Nº de treballadors

Euros per
treballador

Cost mig Treballador/a

Despesa mitjana de Formació
per treballador/a
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x100%

21.633,62 21.910,92

57,46

63,13

1,3%

9,9%

Dades financeres
INDICADOR

Fons de maniobra
Endeutament

Cash Flow

FÓRMULA

UNITAT DE
CÀLCUL

2017

2018

% Variació
2018 vs 2017

Actiu corrent- Passiu corrent

Milers d’euros

3.168

2.198

-30,6%

%

12,1%

10,6%

-11,8%

Cash Flow: Excedents nets + amortització neta
+ provisions

Milers
d’euros

1.698

1.520

-10,5%

Cash Flow
Ingressos totals

%

19,7%

17,8%

-9,6%

%

7,9%

6,8%

-14,4%

Inversió anual x100%
Resultat de l’exercici anterior

%

104,2%

129,0%

23,9%

(Immobilitzat final-Immobilitzat inicial)
Immobilitzat inicial

%

16,9%

18,6%

10,5%

Disponible
Exigible CT

%

205%

128%

-37,9%

%

217%

142%

-34,8%

Benefici net x100%
Ingressos operatius

%

16,3%

14,2%

-12,7%

Resultat d’expotació
Actiu

%

6,2%

5,5%

-10,8%

%

7,9%

6,4%

-19,1%

%

83,6%

85,4%

2,1%

Passiu corrent+Passiu no corrent
Patrimoni net

Cash Flow
Actiu
Reinversió del benefici

Rati de creixement

Rati de disponibilitat

Rati de Tresoreria

Ratis de rentabilitat

Rati de Solvència

x100%

x100%

x100%

Clients + Disponible
Exigible CT

Benefici net
Fons propis

x100%

x100%

x100%

x100%

Fons Propis x100%
Total Patrimoni net i Passiu
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3.3

ESTUDI DE SATISFACCIÓ DELS CLIENTS

Segons la planificació triennal de satisfacció del client, per aquest
2018 s’havia de valorar la satisfacció dels clients del Centre Especial
de Treball. En aquest cas, es tracta de clients externs que contracten
els serveis de manipulats industrials i jardineria, ja siguin ens privats
o públics; però també clients interns, la pròpia FVO, pels serveis
de neteja, bugaderia, recepció i cuina, englobats dins els serveis
generals, i que no estan externalitzats.

Els resultats obtinguts han estat molt positiu per a tots els serveis,
com es pot veure en el següent gràfic:

3.4

RELACIONS INSTITUCIONALS

En relació amb el grup d’interès de l’Administració Pública, l’FVO
manté compromisos contractuals i/o convenis amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, i Ajuntaments de la comarca del
Vallès Oriental. Alhora, l’FVO manté relació amb el Consell Comarcal
del Vallès Oriental a través de la Xarxa LISMIVO que promou la
integració laboral de les persones amb discapacitat, entre d’altres
actuacions.
En relació amb el grup d’interès de les federacions, l’FVO forma
part de DINCAT (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya) Federació i
Associació Empresarial, de la Coordinadora Catalana de Fundacions,
de la Coordinadora i Agrupació de Centres per a Persones amb
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Discapacitat Intel·lectual i l’ACELL (Associació Catalana d’Esport i
Lleure).
A més l’FVO manté convenis de col·laboració amb universitats
i centres d’estudis de grau superior per facilitar la realització
de pràctiques i manté col·laboració permanent amb col·legis
professionals per la publicació d’ofertes de treball per la captació de
professionals i per accedir a formació especialitzada. Aquest 2018
l’FVO s’han acollit 24 estudiants que en total han realitzat 4.655
hores de pràctiques acadèmiques. Cal destacar que 6 d’aquests
estudiants han estat contractats en algun dels centres de treball de
l’FVO un cop finalitzades les seves pràctiques acadèmiques.

4. EL COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL
D’entre els compromisos que l’FVO ha adquirit dins la seva política
de gestió i la seva cultura organitzacional hi trobem el compromís
amb l’entorn i el medi ambient, ja que la Fundació es preocupa pel
medi i és conscient de l’impacte que la seva activitat genera en el
medi on opera i de la importància de realitzar una gestió ambiental
adequada que preservi aquest entorn.
Amb aquest compromís, doncs, l’FVO pretén promoure la protecció
ambiental i prevenir la contaminació. Per dur a terme una correcta
gestió que minimitzi l’impacte ambiental i afavoreixi l’estalvi
energètic i de recursos naturals, la Fundació ha identificat els
aspectes ambientals relacionats amb la seva activitat i els avalua
cada any per esbrinar quins han estat més significatius i poder
prioritzar així les seves actuacions.
Aquest any 2018 els aspectes ambientals associats a la nostra activitat
han estat: Consums d’aigua, elèctric, energètics per calefacció en
cada centre i de combustible pels vehicles i maquinàries, consum
de productes químics i de paper en cada servei. També la generació
de residus tant sòlids urbans (banal, orgànic, paper i cartró, plàstic,
fusta...) com perillosos (tòners d’impressora, fluorescents, aerosols,
sanitaris...). Abocaments d’aigües residuals, generació de soroll,
emmagatzematge de producte químic i emissions de gasos a
l’atmosfera.
Els aspectes que aquest 2018 s’han valorat com a significatius han
estat:

El compromís de l’FVO amb l’entorn i el medi ambient

Aspectes ambientals Significatius

Motiu del resultat significatiu

Consum elèctric a la llar Vallès

Increment del consum respecte el 2017 d’un 8% i perquè tampoc es disposa del 100%
de dispositius reductors o d’estalvi (lluminàries LED de baix consum per exemple)

Consum energètic per calefacció a l’Àrea d’Atenció Diürna (Centre Especial de
Treball, Centre Ocupacional i Serveis Centrals) i a la Llar Vallès (Consum de Gas
Natural)

Increment del consum respecte el 2017 d’un 39% a la Llar Vallès i d’un 154% a l’Àrea
d’Atenció Diürna. Cal dir que a l’agost del 2017 es substitueix la caldera de gasoil
per gas natural i per tant al 2017 només hi ha consum de gas natural als mesos de
setembre, octubre, novembre i desembre. Per això el consum total és molt inferior que
el del 2018 que si hi ha hagut consum tots els mesos de l’any

Consum de paper d’oficina als Serveis Centrals i a la Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada

Increment del consum respecte el 2017 d’un 17% als Serveis Centrals i d’un 15% la
Residència i Centre d’Atenció Especialitzada

Consum de paper d’us domèstic a la casa Empúries

Per manca de dades de consum es puntua amb el valor més alt i com que el paper
domèstic adquirit no és reciclat ni amb ecoetiqueta el resultat de l’aspecte ambiental
surt com a significatiu

Generació de residus banals a totes els centres i serveis

Per increment dels residus generats respecte el 2017 a l’Àrea Atenció Diürna i
Residència A les llars en no disposar de dades perquè s’aboca al contenidor municipal,
també es puntua amb el valor més alt la valoració de quantitat

Generació de residu perillós: sanitari del grup III (material punxant: agulles) i
d’envasos de plàstics bruts o que han contingut substàncies perilloses

Increment respecte el 2017 i per tractar-se d’un residu de naturalesa especial

Emmagatzematge de productes químic

S’ha incrementat el consum de producte químic i per tant el seu emmagatzematge,
i en tractar-se de producte sense ecoetiqueta l’aspecte ambiental surt valorat com a
significatiu

Emissions atmosfèriques de calderes i generadors a l’Àrea d’Atenció Diürna (Centre
Especial de Treball, Centre Ocupacional i Serveis Centrals), Residència i Centre
d’Atenció Especialitzada i Llar Vallés

Tot i no haver-se produït un increment de les emissions a l’Àrea d’Atenció Diürna i a la
Residència respecte l’any passat com que aquestes emissions són emissions directes i
estem ubicats a zona no urbana ni industrial, la valoració final surt com a significativa.
En el cas de la llar Vallés que sí està en zona urbana, ha sortit significatiu perquè s’ha
produït un increment respecte el 2017 del 39%
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En quant als indicadors ambientals del 2018 han estat els següent
amb els corresponents resultats:

Indicadors Ambientals

Valor assignat

Resultats obtinguts

Kg Consum de paper d’oficina per persona atesa i dia [gr/p*d]

Màxim 5,82 gr/p*d

6’49 gr/p*d

Residus sòlids urbans generats per persona atesa i dia [gr/p*d]

Màxim 805,49 gr/p*d

866’13 gr/p*d

Màxim 9,04 gr/p*d

2’85 gr/p*d

Valorització de RSU [%]

Mínim 38’64 %

37’98 %

Consum de paper [Tn]

Màxim 4 Tn

3’6 Tn

Consum total d’aigua [m3]

Màxim 11.000 m3

12.739 m3

Consum total electricitat [Kw]

Màxim 315.000 kW

402.008 Kw

Consum total gas natural [m3]

Màxim 63.000 m3

78.405 m3

Total residus banals (barreja) gestionats [Tn]

Màxim 45 Tn

49’02 Tn

Total residus orgànics gestionats [Tn]

Màxim 6 Tn

6’5 Tn

Total residus paper i/o cartró gestionats [Tn]

Màxim 17 Tn

17’4 Tn

Total residus fusta gestionats [Tn]

Màxim 2 Tn

0,77 Tn

Total residus perillosos gestionats [Tn]

Màxim 1 Tn

0,352 Tn

Residus perillosos generats per persona atesa i dia [gr/p*d]

D’altra banda, i prova d’aquest compromís amb el medi ambient pel
que l’FVO aposta, és l’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris per la
reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del que
participa la Fundació des del 2015. Aquest programa és una eina
impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a aquelles
organitzacions que busquen un compromís voluntari per reduir les
seves emissions més enllà del que obliga la normativa, i que atorga
una etiqueta que reconeix l’esforç de reducció d’emissions per part
de les organitzacions adherides. També emet un informe anual
que descriu la situació concreta pel que fa al procediment i les
actuacions realitzades a les organitzacions adherides i que queda
publicat a la web de la Generalitat de Catalunya.
L’adhesió a aquest programa implica realitzar cada any una
estimació de les emissions generades i comunicar-les a l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic, així com plantejar unes mesures de
reducció que també s’han de comunicar anualment, tant les accions
plantejades com la implantació de les mesures proposades l’any
anterior, repetint el procés cada any i reavaluant per determinar el
nou impacte en emissions de gasos i plantejar noves mesures.
Tot i que l’FVO porta adherida al Programa d’Acords Voluntaris des
del 2015, ha estat aquest any 2018 que hem rebut la visita d’un
tècnic de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de fer un
control de les dades, la metodologia i les mesures implementades.
L’objectiu de la visita era establir un canal de comunicació directe
entre l’FVO i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de plantejar
dubtes, identificar millores i compartir experiències en la reducció
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i, alhora, verificar
in situ les dades autodeclarades i garantir el compliment amb els
requisits establerts en el marc del Programa.
La visita, que es va dur a terme el 9 d’octubre, va ser molt enriquidora
i va permetre a la tècnica conèixer de primera mà les instal·lacions
de la Fundació i els detalls de totes les mesures implementades a
l’any 2018:
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• Col·locació d’airejadors i reductors d’aigua
• Redefinició dels contractes amb el gestor de residus i col·locació
de contenidors específics per una major segregació d’aquests
• Instal·lació derivació elèctrica al magatzem del Centre Especial de
Treball
• Accions de conscienciació i sensibilització

5. LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA: EL COMPROMÍS SOCIAL
DE LA FUNDACIÓ
La gestió ètica i responsabilitat social és, essencialment, un
concepte d’acord amb el qual es decideix voluntàriament contribuir
a l’assoliment d’una societat millor i un medi ambient més net, en
una adaptació contínua als canvis que es produeixen en l’entorn
amb la mirada posada en la sostenibilitat. Així com enfortir l’eix
principal de l’FVO de donar servei a les persones amb discapacitat
intel·lectual.
En afirmar la nostra responsabilitat social i assumir voluntàriament
compromisos que van més enllà de les obligacions reglamentàries
i convencionals, que hauríem de complir en qualsevol cas,
s’intenta elevar els nivells de desenvolupament social, protecció
mediambiental, respecte dels drets humans, millora del benestar de
les persones amb discapacitat intel·lectual i adoptem una manera
de govern obert que reconcilia interessos de diversos grups d’interès
en un enfocament global dels nostres objectius com a Fundació.

Pla de Responsabilitat Social de l’FVO 2018

Solidaritat i Transparència. Anualment, la Comissió d’Ètica, Igualtat
i Responsabilitat Social aprova el Pla de Responsabilitat Social de
la Fundació, on es defineixen com les activitats de la Fundació
influeixen i impacten en els grups d’interès, ja sigui les persones
ateses, professionals o societat en general. L’FVO treballa per uns
objectius que requereixen una comunicació i participació de tots
els grups d’interès en especial cura de les persones ateses, les
persones amb discapacitat intel·lectual. És per aquest motiu, que el
Pla de Responsabilitat Social de la Fundació de l’any 2018 inclou el
projectes sorgits de les necessitats i expectatives dels diversos grups
d’interès de l’entitat, entre els quals destaca el projecte de foment
de treball col·laboratiu i a distància a través de videoconferència
i pantalla interactiva; impulsar l’àrea de Responsabilitat Social
Corporativa Interna de la Fundació; millorar el sistema de Gestió
Ètica i Socialment Responsable, adaptant-lo als nous requisits de
la norma SGE 21: 2017 de Forética; millorar la salut i el benestar
del treballadors i treballadores; adaptar el servei a les persones en
procés d’envelliment (1a fase); i millorar l’atenció de la persona
atesa segons la Planificació Centrada en la Persona a tots els
centres de la Fundació.

La Fundació actua sota els principis ètics de la Responsabilitat,
Respecte a la persona, Discerniment, Implicació, Compromís,

El Centre de
Rehabilitació Funcional
formarà part dels
recursos disponibles a
la nova àrea transversal
de responsabilitat
social corporativa de la
Fundació

El Centre de Rehabilitació
Funcional facilitarà una
major qualitat de vida
a les persones ateses
i professionals de la
Fundació
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Projectes socials institucionals: Casa “Empúries”

Descans i lleure al projecte social de la Casa “Empúries”

NOM CENTRE

PROFESSIONALS

Casa “Empúries”

Aquest és un servei que se sustenta en el voluntariat professional.
Qualsevol professional de l’FVO pot participar de forma voluntària en
el projecte. Així doncs el personal d’atenció directa es composa de
professionals dels diferents serveis de la Fundació que manifesten
la seva voluntat de participar en les estades que s’organitzen. A
més, el servei també compta amb la implicació de les direccions
dels diferents serveis de l’FVO així com la Direcció General i serveis
de gestió de Serveis Centrals de la Fundació.

DEFINICIÓ
La Casa “Empúries” de l’FVO té com objectiu que les persones
ateses puguin disposar d’un servei de lleure normalitzat i integrador.
És doncs, una casa per a les persones ateses als diversos serveis
de l’entitat, però especialment pensada per a aquelles persones
que per diferents motius econòmics o socials tenen dificultats per
a gaudir d’un temps d’oci integrador fora del seu entorn quotidià.

DESCRIPCIÓ
La casa consta de cinc habitacions dobles, dues habitacions
individuals i tres banys totalment adaptats per a les persones ateses.
A més, disposa d’un espai de treball per als professionals equipat
amb tres habitacions doles més i un altre bany.
Com a zones comuns té una gran cuina oberta amb una illa que
facilita el servei així com un menjador i sala d’estar, tot en una
gran sala. Des de la sala d’estar s’accedeix a una segona planta on
trobem una sala amb ordinadors i equipada amb material d’oficina
i jocs de taula.
També es disposa d’una petita bugaderia a la casa.
Finalment a la zona exterior trobem una gran extensió de jardí amb
dues piscines i un ampli pàrquing.

ANY DE CREACIÓ
La casa es va posar en funcionament al febrer de 2015.

PERSONES QUE S’HI ATÉN
La casa té una capacitat de 12 persones acompanyades de fins a 6
professionals voluntaris.
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El Patronat i la Direcció General de la Fundació van impulsar el
projecte social de la Casa “Empúries” amb l’objectiu principal de
facilitar l’accés al lleure normalitzat i integrador d’aquelles persones
ateses als centres i serveis de la Fundació que tenen majors
dificultats ja sigui per raons socials o econòmiques. Es tracta d’un
projecte social institucional que dóna suport a les pròpies activitats
de la institució i que té present les dificultats que algunes famílies
presenten per oferir un lleure integrador i de qualitat als seus familiars
amb discapacitat intel·lectual. Per aquest motiu, aquest projecte es
realitza amb professionals de la Fundació, que coneixen cadascuna
de les persones ateses. Aquest fet, garanteix que la persona que
participa en una estada a la Casa Empúries pugui rebre una atenció
personalitzada en base a les seves característiques i necessitats.

ACTIVITATS DE LA CASA “EMPÚRIES”
Aquest 2018 el projecte social de la Casa “Empúries”, posat en
funcionament al febrer de 2015 amb un petit grup pilot de sis
persones ateses a la Residència acompanyades de dues Auxiliars
Tècniques Educatives i de la Psicòloga, ha refermat la seva tasca
social d’oferir un lleure integrador i normalitzat a les persones ateses
als centres i serveis de la Fundació. Al llarg de 2018 en el marc
del Programa d’Activitats de cadascun dels serveis de la Fundació,
s’han organitzat un total de 22 estades de lleure organitzades des
dels diferents serveis: 12 des del Centre Ocupacional, 1 des del
Centre Especial de Treball, 4 des de la Residència, 5 des del Servei
d’Habitatge i una formada per un grup de persones ateses als
diferents serveis.
A banda d’aquestes estades, organitzades des dels diferents
serveis, també s’ha consolidat el Programa d’estades de Vacances
de la Fundació que està vigent en tots els períodes de vacances
(Setmana Santa, estiu i Nadal). Aquest Programa ofereix estades a
la Casa “Empúries” de L’Escala per a totes les persones ateses a la
Fundació i compta amb un preu social per afavorir la participació
de totes les persones i famílies que així ho desitgin. Al 2018 hem
gaudit de 18 estades de vacances en les quals la participació ha
sigut tot un èxit ja que gairebé totes les estades s’han omplert amb
les 12 places per a persones ateses que ofereix la casa. En aquestes
estades de vacances s’ha pogut gaudir de passejades per l’entorn
de l’Empordà, sortides en trenet per conèixer l’Escala, banys a

la platja i a la piscina, excursions a llocs tan interessants com el
Museu de la Papallona, el Museu Dalí de Figueres o els Aiguamolls
de l’Empordà, visites a la hípica, fer caiac pels més valents, sortir
a les nits a prendre alguna cosa, sortit a sopar fora, a la disco de
nit, participar a les festes majors dels pobles propers o simplement
gaudir de la companyia dels companys i companyes!.
Recordem que l’objectiu principal d’aquest projecte, però, és
facilitar l’accés a l’oci d’aquelles persones que tenen majors
dificultats ja sigui per raons socials o econòmiques. Amb aquest
objectiu present la Fundació ha definit uns ajuts econòmics per a
l’accés de la persona amb discapacitat intel·lectual al recurs de la
Casa “Empúries” a l’Escala de l’FVO. Aquests ajuts se situen entre
el 30 i el 90% de la bonificació del preu total de l’estada en funció
de la renda personal disponible anual de la família.
Us deixem amb un recull dels millors records de totes les activitats
realitzades al llarg de l’any 2018.

Visitant els municipis propers

Un grup del Centre Especial de Treball
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Fent jocs de coneixença mútua a la Casa “Empúries”

Gaudint del bon temps

Un grup de la residència prenent un refresc en una terrasseta

L’equip del Centre Especial de Treball també va gaudir d’uns dies de
descans a L’Escala

De visita a la Fundació Mona
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LA FUNDACIÓ REP EL PREMI A LA RESPONSABILITAT SOCIAL
PER LA UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL
La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) va atorgar el dijous 26
d’abril de 2018 els premis de la sisena edició de la Nit Empresarial,
en el marc dels actes del 40è aniversari de l’entitat, amb un sopar
celebrat al restaurant Mas de Sant Lleí de Vilanova, que va comptar
amb la presència del president de la UEI, el Sr. Joan Díaz, i del
president de Foment del Treball, el Sr. Joaquim Gay de Montellà.
En aquests destacats premis, la UEI va reconèixer la trajectòria en
responsabilitat social de la Fundació Privada Vallès Oriental per
l’activitat en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual,
a proposta de l’empresa MB Motors Concessionari Oficial de
Mercedes-Benz, reconeixement que va rebre el President del
Patronat, el Sr. Esteve Marquès.
El President del Patronat, Sr. Esteve Marquès, agraint el premi a la
Responsabilitat Social

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLAR RESIDÈNCIA
“EL CINQUANTENARI 2”
La Fundació va organitzar, el dissabte 27 de gener, la jornada de
portes obertes de la nova Llar residència “El Cinquantenari 2”, la
segona llar residència del complex situat a la ciutat de Granollers,
just davant d’on actualment està situada la Llar-residència
“El Cinquantenari”. L’acte informal tenia per objectiu que els
professionals de la Fundació poguessin conèixer en detall les
instal·lacions d’aquesta nova llar i que les famílies i persones ateses
a l’àrea d’atenció diürna de la Fundació que tinguin interès en una
plaça de llar residència també puguin conèixer de primera mà les
instal·lacions d’aquest nou centre.
Visita a les instal·lacions de la Llar “El Cinquantenari 2” per part de
professionals i famílies

COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ AMB LA SETMANA SOCIAL
ORGANITZADA PER L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”
La setmana del 9 al 13 d’abril i del 15 al 19 d’octubre, el Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces” i la Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada “Valldoriolf” van gaudir de la companyia dels
professionals voluntaris de l’entitat bancària CaixaBank en el marc
de la Setmana Social que periòdicament s’organitza des de l’obra

social de “la Caixa”. Els professionals voluntaris de CaixaBank van
compartir amb les persones ateses al Centre Ocupacional i a la
Residència activitats terapèutiques com són el trencadís, pintura,
ioga, videojocs, futbol o taller temàtic.

Jocs psicomotrius

Activitat del taller temàtic
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CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE LA GRAN FAMÍLIA
El diumenge 7 d’octubre vam celebrar la vuitena edició de la Festa
de la Gran Família de la Fundació. Aquest any 2018, a l’entorn de
300 persones ateses, familiars, professionals, amics i amigues de la
Fundació ens hem reunit per a compartir una jornada festiva amb
activitats pensades per a totes les edats.
La festa es va iniciar amb una visita a les parades informatives i
d’artesania dels centres i serveis de la Fundació, on a banda de
tenir l’opció de comprar petites peces d’art fetes per les persones
ateses, també es va poder rebre la informació dels tallers i activitats
que es realitzen, sortides a la Casa “Empúries” i conversar amb
els professionals que en són responsables. A les 11h es van iniciar
les activitats esportives, amb un apassionant partit de futbol i
una renyida competició de petanca. Per aquelles persones que
necessitessin descansar, a la sala Sílvia Ramada es podia reposar
mentre es visionaven els diversos vídeos, actuals i històrics, de la
Fundació.

Apassionant partit de futbol

ACTE INSTITUCIONAL DE “EL DIA DE LA FUNDACIÓ”
Cap al migdia, en el marc de la Festa de la Gran Família, es va iniciar
l’acte institucional de “El Dia de la Fundació” amb la benvinguda a
tots els assistents càrrec del Sr. Esteve Clopés, Secretari del Patronat,
agraint la presència de tots els assistents i valorant positivament
que cada any ens acompanyin les famílies de les persones ateses
en aquesta jornada. A continuació, l’Alcalde de La Roca del Vallès,
el Sr. Carles Fernández, va exposar l’orgull del municipi de poder

comptar amb una entitat social com és la Fundació, pel seu treball
i dedicació vers les persones amb necessitats especials i va agrair
al Patronat, Direcció General i equip de professionals la seva tasca
per impulsar aquest projecte social. El Director General, el Sr.
Juan M. Monsalve, va realitzar una exposició sobre el model de
responsabilitat social interna de la institució.

RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL PATRONAT
Per concloure l’acte institucional de “El Dia de la Fundació”, i com
es fa anualment, la Fundació va fer un reconeixement públic a
una persona, empresa, col·lectiu o entitat pel seu compromís cap
al projecte social de l’entitat. Aquest any 2018, el Patronat de la
Fundació Privada Vallès Oriental ha fet entrega del reconeixement
públic institucional a l’empresa Excavacions i Obres Públiques
REQUENA, S.A. pel seu compromís, implicació i solidaritat amb el

projecte social d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual
de la nostra institució. El Sr. Josep Requena, al recollir la placa de
reconeixement i la imatge institucional de la Fundació, ha agraït el
reconeixement i ha recordat que sempre ha estat al costat de la
institució ja des del moment en que la família Anfruns, i en especial
el Sr. Jaume Anfruns i Janer, li va explicar el projecte social i en va
conèixer els membres del Patronat i la seva Direcció General.

Reconeixement públic a l’empresa Excavacions i Obres Públiques REQUENA, S.A.
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UN ESPECTACLE DE MÀGIA, LA GRAN PAELLA DE GERMANOR I
FI DE FESTA MUSICAL
Per acabar amb la festa, cap a les es va iniciar l’espectacle de màgia
amb el Mag Koko, que va sorprendre a tots els assistents i ens va
divertir.
Després de la foto de família, es va iniciar la gran paella per a 300
persones! Per concloure la jornada amb una zona de ball molt
animada amb el “dj” de la Fundació, el Javi Tuárez ATE de la
Residència.

Divertida actuació del Mag Koko

FESTA D’ANIVERSARI DELS 24 ANYS DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA “VALLDORIOLF”
El dia 26 de novembre, es va celebrar la festa del 24è aniversari del
centre, van bufar entre tots les espelmes del gran pastís de nata
i xocolata, i després de menjar-lo, es va fer un gran ball. Per tal
de commemorar aquesta data, també es van fer activitats lúdiques
durant tota la setmana. Als tallers d’expressions artístiques, cada
persona atesa va fer un dibuix que després es va exposar al vestíbul.

Dimarts 27 i dimecres 28 de novembre, es va fer un conte vivencial
sobre la temàtica d’una festa. Per la tarda, els més hàbils, van
poder participar de proves com votar pilotes, fer trencaclosques
i construccions amb peces gegants. Finalment, dijous 29 de
novembre es va fer la tradicional foto de grup al jardí del centre.

Celebrant els 24 anys de la Residència

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA JORNADA D’ESPORT ADAPTAT
D’EQUITACIÓ 2018 ORGANITZADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
El dimecres 26 de setembre es va realitzar una sortida per
participar en una activitat de teràpia assistida per cavalls a la
Hípica Can Taió de Santa Perpètua de la Mogoda, organitzada
per l’Ajuntament de La Roca del Vallès amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, conjuntament amb les persones ateses de
la Residència, de les Llars i del Centre ocupacional. Al llarg del dia
es van realitzar diferents activitats; primerament vam anar a la zona
de la granja on les persones ateses van poder observar diferents
animals com gallines, conills, cabres o un porc vietnamita; més tard
vam participar de l’activitat de raspallar i pentinar al “Punki” i a
diferents cavalls de la Hípica a la zona de les quadres. Finalment
vam poder interactuar amb ells i el personal de la hípica, que ens
van ajudar en tot moment, muntant als cavalls per diferents pistes i
zones del voltant del Castell de Sant Taió, gaudint dels animals, de
l’espai i realitzant exercicis i jocs, així com treballant l’equilibri, la
coordinació i sobretot perdent la por als animals convertint-se en
una activitat terapèutica i molt profitosa per tots els participants.

Part del grup que va participar a l’activitat d’equinoteràpia
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