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Memòria Social FVO 2008 
 
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. 
 
L’FVO regeix el seu funcionament d’acord a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, on en 
el seu Títol III, de les fundacions, Capítol I, naturalesa i constitució, Article 1, 
Conceptes i principis, defineix “les fundacions són entitats sense ànim de lucre, 
constituïdes per un o diversos fundadors, mitjançant l’afectació d’uns béns o 
d’uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels 
recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d’interès 
general”.  
 

 
 
Peu foto: Les diferents instal·lacions de l’FVO vistes des de l'aire 
 
L’FVO té com a identitat l’interès general com a pioners en l’acció social, 
sempre més pròxim a les persones que a l’administració pública. És per això 
que el paper de la Fundació no és suplir les mancances de l’administració, sinó 
complementar els seus compromisos amb la societat en quant a l’atenció de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
La identitat de l’FVO es manifesta portant a terme les activitats que estableixen 
els seus estatuts i les desenvolupa dia a dia. Aquest testimoni és el reflex del 
seu projecte i compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les 
seves famílies. Les persones amb discapacitat intel·lectual són subjectes de 
dret que han de veure reconeguts i garantits els drets a la màxima autonomia, a 
la igualtat d’oportunitats i a una vida de qualitat. 
 
El codi ètic de les fundacions catalanes que ha elaborat la Coordinadora 
Catalana de Fundacions en el seu apartat “Principis generals d’actuació” diu 
que tota fundació té el deure de treballar amb eficàcia, és a dir, complir amb la 
seva finalitat i eficiència, i utilitzant de la millor manera possible els recursos 
que disposa. La fundació ha d’actuar amb professionalitat: ha de saber i saber 
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fer, autoexigint a tota l’organització un nivell d’actuació i dotant-la de ls recursos 
necessaris. 
 
L’FVO ha d’ésser una organització de qualitat: amb un nivell que respongui a la 
finalitat per la qual va ser creada, de la forma que el seu fundador ha previst i 
que la societat necessiti. Tota fundació ha d’ésser fidel a uns principis i actuar 
amb coherència amb els que l’envolten: beneficiaris, treballadors, donants... i la 
seva gestió ha d’ésser transparent. 
 
L’FVO té naturalesa permanent i caràcter exclusivament social. Desenvolupa la 
seva activitat sense cap afany de lucre i d’acord amb el principi de màxim 
respecte a la voluntat dels fundadors. 
 
Es regeix per la voluntat fundacional i per les normes que en la interpretació i 
desenvolupament d’aquesta voluntat, i amb caràcter exprés, faci el seu 
Patronat. 
 
El domicili social de l’FVO es fixa a Granollers, a la carretera de Valldoriolf, s/n. 
 
L’FVO, d’acord amb la legislació vigent, té personalitat jurídica pròpia i plena i 
capacitat d’obrar. 
 
L’FVO gaudeix de tots els privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits 
per la legislació vigent en cada moment, en virtut de que l’FVO no té cap afany 
de lucre, i la seva duració és il·limitada. 
 
El 8 de  juny de 1992, la Conselleria de Justícia  de la Generalitat de Catalunya 
va admetre una resolució, en la qual resolt ordenar la inscripció de la Fundació 
Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics en el registre de fundacions 
de la Generalitat de Catalunya amb tots els efectes establerts per les lleis, 
classificant-la com una fundació benèfica de tipus assistencial amb el número 
682. 
 
1.1. Missió 
L’FVO és una fundació d’àmbit autonòmic dedicada a l’atenció de persones 
amb discapacitat intel·lectual. La nostra activitat se centra bàsicament en tres 
àrees: àrea escolar, àrea de serveis diürns i àrea d’acolliment residencial, amb 
l’objectiu d’atendre les diferents necessitats que van apareixent a llarg de la 
vida de la persona amb discapacitat intel·lectual i fomentant al mateix temps la 
inclusió social i l’autonomia personal. L’FVO 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. 
 
La Fundació es caracteritza per: 
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� Disposar d’una estructura sòlida gestionada per un patronat 
compromès i competent. 

� Disposar d’un patrimoni que garanteixi els objectius dels seus 
fundadors. 

� Disposar d’un equip de professionals amb una àmplia formació i 
experiència en el camp de la discapacitat intel·lectual. 

� Disposar d’un programa de formació contínua que permeti mantenir i 
millorar la qualitat de l’atenció. 

� Disposar d’un sistema de qualitat que impulsi la millora contínua i el 
compromís de donar el millor servei. 

 
El principal objectiu de l’FVO és crear els recursos necessaris per atendre les 
diferents necessitats de la persona amb discapacitat inte l·lectual de manera 
que aquests recursos es vagin adaptant o modificant d’acord als canvis de la 
pròpia persona. 
 
1. 3. Valors 
Els valors són un conjunt de qualitats que permeten que una cosa o persona 
sigui respectada, “valorada”. Els valors donen fonament de forma veritable a 
una acció, a un projecte, a una vida, a una col·lectivitat. 

 
Peu foto: La família de l’FVO comparteix els valors institucionals. 
 
L’FVO assumeix uns valors propis que es troben presents en totes aquelles 
actuacions passades, presents i futures de la institució. L’FVO és un conjunt 
ordenat de principis ètics al servei de la persona amb discapacitat  intel·lectual. 
 
L’FVO assumeix com a principi fonamental el compromís: 
 

� Amb el benestar de la persona amb discapacitat intel·lectual 
� Amb la qualitat dels serveis que presta 
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� Amb l’adequada atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual 
per part dels professionals que hi treballen. 

 
Els principis ètics sobre els que es basen les actuacions de l’FVO són: 
 

� Responsabilitat 
� Respecte a la persona 
� Discerniment 
� Implicació 
� Compromís 
� Solidaritat 
� Transparència 
� Independència 

 
1.4. Són fins de l’FVO 
L’FVO té com a finalitat, el servei a la persona amb discapacitat intel·lectual i a 
les seves famílies. La seva identitat i el conjunt dels seus valors, es posen de 
manifest portant a terme les seves activitats en el desenvolupament del dia a 
dia.  
 
La promoció i el foment de la prevenció, l’educació, la formació professional, 
l’activitat laboral, l’esbarjo, l’atenció residencial i assistència sanitària, cultural i 
social de les persones amb discapacitat  inte l·lectual en l’àmbit del territori de 
Catalunya. 

 
Peu foto: Entrada a l'edifici de serveis centrals de l’FVO 
 
1.5. Són objectius de l’FVO 
Impulsar, fomentar, crear i administrar tota mena de centres, serveis i activitats 
destinades a l’atenció i a la promoció dels drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i, en particular, els Centres Especials de Treball, 
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Centres Ocupacionals, Llar - residències, Residències i Centre de Dia, i fer 
conèixer la dimensió del problema a la comunitat, per tal que les persones 
afectades se sentin acceptades i disposin de l’ajut i el suport necessaris.  
 
1.6. Són activitats de l’FVO 
La finalitat de l’FVO es porta a terme a través dels mitjans legals que es 
considerin més adients en cada cas, institucions, activitats i serveis dedicats a 
promoure el benestar individual i la integració social de les persones 
discapacitades intel·lectualment  i, de manera especial, a través de tot el que fa 
referència  a l’atenció d’educació especial, l’atenció a profunds i a persones 
greument afectades, centres ocupacionals, centres especials de treball, serveis 
de suport a la integració laboral, servei d’habitatge, atenció residencial, 
activitats d’esplai i socials.  
 
L’FVO té com a àmbit d’actuació tota Catalunya, malgrat que les seves 
activitats es desenvolupen a la comarca del Vallès Oriental. Col·labora amb 
totes aquelles entitats, col·lectius i organismes públics i privats que s’hagin 
proposat uns objectius semblants i, en general, desenvoluparà qualsevol 
activitat i gestió que, directa o indirectament, contribueixi al compliment dels 
seus objectius. Totes les seves activitats són portades a terme amb l’objectiu 
de difondre la problemàtica del col·lectiu de discapacitat intel·lectual a la 
societat per tal de sensibilitzar i així poder arribar a aconseguir la seva plena 
integració. 
 
1.7. Patronat  
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. El Patronat està format per un equip humà de 
patrons amb esperit de servei al càrrec amb diligència d’un administrador lleial, 
i vetlla per les finalitats i els valors de la Fundació. El Patronat és sobirà en les 
seves actuacions orgàniques. Ha de vetllar per a que la sobirania es 
desenvolupi amb total independència, tenint només com a guia el donar 
compliment al fi fundacional. 
 
La competència del Patronat no tindrà més límits que les normes legals en tot 
el que es relaciona en la interpretació dels estatuts i en la resolució de totes les 
incidències que es presentin en el funcionament de la Fundació. És l’òrgan que, 
en última instància, dóna el vist-i-plau a les decisions del Comitè Executiu. 
 
Segons defineix l’Article 17è, Renovació de patrons, dels Estatuts de l’FVO “la 
duració dels càrrecs de president, Vice-president, Secretari i Tresorer del 
Patronat serà de quatre anys, si bé poden ser reelegits”. En reunió de Junta de 
Patronat, celebrada en data 22 de desembre de 2008, prèvia convocatòria 
reglamentària i amb quòrum suficient, al no presentar-se cap candidatura 
alternativa s’acorda per unanimitat dels seus membres renovar a Esteve 
Marqués com a President de l’FVO per als propers quatre anys. A petició del 
President, es renova la Junta Directiva del Patronat de l’FVO amb l’únic canvi 
respecte a la Junta Directiva sortint de proposar Jaume Anfruns i Font com a 
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nou Vice-president en substitució de Jaume Anfruns i Janer el qual per motius 
de salut no pot exercir el seu càrrec. En concret, la Junta Directiva del Patronat 
a data 31 de desembre de 2008 està formada per: 
 
President:  Sr. Esteve Marqués i Vila 
Vice-president: Sr. Jaume Anfruns i Font 
Secretari:  Sr. Esteve Clopés i Fosch 
Tresorer:  Sr. Vicenç Vacca i Viaplana  
 
Els membres de la Junta Directiva accepten els càrrecs als quals són proposats 
i d’acord a l’article 332-3.2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya, tots i cadascun dels membres de la nova Junta 
Directiva acompleixen amb els requisits definits a l’esmentat article. 
 

 
Peu foto: La Junta Patronat de l’FVO en sessió de treball. 
 
Actualment el Patronat està format per: 
 
President 
Sr. Esteve Marquès Vila 
Vicepresident 
Sr.  Jaume Anfruns Font 
Secretari 
Sr. Esteve Clopés Fosch 
Tresorer 
Sr. Vicenç Vacca Viaplana 
Vocals 
Sra. Pepita Soler Gramage 
Sra. Maria Pérez Solé 
Sr.  José Luis Criado Barragán 
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Sr. Jaume Anfruns Janer 
Sr.   Pere Canal Baliu 
Sra. Teresa Serra Beltran 
Sr.   Francesc Llobet Arnan 
Sra. Carmen Oña Vila 
Sra. Montserrat Camp Puigdomènech 
Sr.   Ramon Daví Navarro 
Sr.  Jaume Gregori Torras 
Sr.  Josep Mª Lloreda Piña 
Sr. Juan M. Monsalve Fernández 
 
Direcció General 
Sr. Juan M. Monsalve Fernández 
 
1.7.1. Comitè Executiu  
El títol tercer – Administració i Règim de la Fundació dels estatuts de l’FVO, a 
l’article 24. “Constitució i acords”, estableix que el Patronat podrà actuar en 
Comissió Permanent amb un Comitè Executiu integrat pel president, el vice-
president, el secretari, el tresorer i tres vocals i que té com a objectiu resoldre 
assumptes urgents o de pur tràmit. Les funcions del Comitè Executiu 
corresponen a les pròpies que a títol enunciatiu descriuen els estatuts de l’FVO. 
El Comitè Executiu fa el seguiment de la gestió que porta a terme la Direcció 
General i li delega les funcions pròpies que el President té establertes pels 
estatuts de la Fundació. Aquest comitè es reuneix periòdicament i de forma 
regular, una vegada al mes, per debatre qüestions de la seva competència.  
 
E Comitè Executiu a 31 de desembre del 2008 el composen les següents 
persones: 
 
Sr. Esteve Marqués i Vila                President 
Sr. Jaume Anfruns i Font                Vice-president 
Sr. Esteve Clopés i Fosch                Secretari 
Sr. Vicenç Vacca i Viaplana            Tresorer 
Sr. Jaume Anfruns i Janer                 Vocal 
Sr. Ramón Daví i Navarro               Vocal 
Sr. Jaume Gregori i Torras              Vocal 
Sr. Juan M. Monsalve Fernández  Vocal i Director General 
 
Amb l’objecte de fer més eficaç i operatiu el funcionament del Patronat, l’1 
d’octubre de 1993 la junta va aprovar l’estructura de gestió d’aquest amb la 
composició de tres comissions de treball: Econòmica, Patrimonial i Social. 
 
1.7.2. Comissió Econòmica 
Té com a finalitat el control i la supervisió dels recursos econòmics i financers 
de l’FVO. Dins les seves funcions, la comissió s’encarrega de l’aprovació del 
projecte de pressupost elaborat per la Direcció General de l’FVO, així com fer 
el seguiment del mateix. Elabora la política financera i estudia tots els projectes 
que desenvolupi l’FVO, des del punt de vista econòmic i financer i proposa al 
Patronat l’execució dels mateixos, sempre que aquests reuneixin tots els 
requisits per la seva viabilitat. La comissió està composada per cinc membres 
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del Patronat  i la Direcció General de l’FVO. En reunió de Junta de Patronat, 
celebrada en data 22 de desembre de 2008, prèvia convocatòria reglamentària 
i amb quòrum suficient, per unanimitat dels seus membres es renova a Esteve 
Marqués com a President de la Comissió Econòmica. 
 
1.7.3. Comissió Patrimonial  
Té com a missió conservar els béns originaris que integren el patrimoni de 
l‘FVO o aquells altres que posteriorment adquireixi, els mitjans permesos en 
dret i que el Patronat accepti a incrementar el patrimoni fundacional. Dins de 
les seves funcions hi ha l’estudi, des del punt de vista tècnic, de tots els 
projectes que desenvolupi l’FVO, i proposar al Patronat, si reuneixen els 
requisits de viabilitat, la seva execució. La comissió està formada per cinc 
membres del Patronat i la Direcció General de l’FVO. En reunió de Junta de 
Patronat, celebrada en data 22 de desembre de 2008, prèvia convocatòria 
reglamentària i amb quòrum suficient, per unanimitat dels seus membres es 
nomena a Jaume Anfruns i Font com a President de la Comissió patrimonial de 
l’FVO arrel de ser anomenat com a Vice-president de l’FVO a proposta del 
President de l’FVO. 
 
1.7.4. Comissió Social  
Té com a missió programar i realitzar el projecte social anual de les activitats 
dirigides a la societat civil, per tal de difondre els fins i les activitats de l’FVO. 
Els objectius d’aquesta comissió tenen una finalitat social i de captació de 
recursos econòmics, per finançar els pressupostos a curt termini de les 
activitats i centres gestionats per l’FVO. Porta a terme diferents tasques que 
tenen com a objectiu promoure i impulsar la promoció dels drets dels 
discapacitats intel·lectuals. La Comissió Social està formada per sis membres 
del Patronat i per la Direcció General de l’FVO. Presideix la comissió la Pepita 
Soler i Gramage segons acord adoptat en sessió ordinària per la Junta de 
Patronat. 
 
1.8. Política de Qualitat 
La qualitat dels serveis assistencials que s’ofereixen des de la Fundació, és un 
dels objectius prioritaris entorn del qual s’articulen les actuacions programades 
anualment. Fruit d’aquesta filosofia, l’àrea del CET va aconseguir la certificació 
ISO 9001 l’any 2001 i l’ha anat renovant anualment. A més durant el 2006, 
s’han certificat segons la norma ISO 9001:2000, el àrea de serveis que agrupa: 
SCAPS, Centre Ocupacional, Servei d’habitatge i Residència, mentre els 
Serveis Centrals ho estan gestionant. A més s'ha implantant el workflow, com a 
eina que automatitza els processos per tal d'incrementar-ne el control i la 
traçabilitat i com a eina de seguiment de la política de qualitat.  
 
Tot aquest procés parteix i alhora està orientat  a l’atenció de la persona. Es 
per això que tot i que una normativa com aquesta pot semblar que estandaritza 
i col·lectivitza l’atenció, en el disseny de la mateixa s’ha posat una especial cura 
en el manteniment de la individualitat la qual cosa defineix l’atenció que ofereix 
l’FVO. 
 
Amb l’objecte d’assolir els nivells més alts en matèria de Qualitat, la Direcció 
General de l’FVO declara els següents PRINCIPIS BÀSICS de la política de 
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Qualitat: Estem al servei dels nostres clients, compromesos amb la societat, el 
medi ambient i la salut dels nostres treballadors i usuaris, respectant el marc 
legal i normatiu establert per a cada cas. Assumim la necessitat d’una millora 
continuada en la qualitat dels nostres serveis i dels nostres processos, tot 
perseguint el treball ben fet a la primera, i assegurant que totes les tasques es 
desenvolupen en les condicions de treball adequades. Tota no conformitat o 
qualsevol reclamació dels nostres Clients és, fonamentalment, una fallada en la 
gestió, i per tant, pot i ha de ser evitada adoptant les mesures necessàries per 
a la seva identificació, anàlisi i control de les seves possibles causes. El 
personal de l’FVO constitueix el recurs més important que garanteix el nostre 
futur. Per això ha d’estar qualificat, i identificar-se amb els objectius de la nostra 
organització. 
 
Per tal de dur a terme aquests principis, assumim els següents 
COMPROMISOS: Assegurem unes adequades i correctes condicions de treball 
i assistencials. Promovem i establim els mitjans necessaris per a que la 
comunicació de deficiències i/o suggeriments de millora siguin analitzades, i de 
ser possible, aplicades. L’esperit d’innovació i millora es fonamental per al futur 
de la nostra empresa. Establim els canals d’intercanvi d’informació i cooperació 
amb els nostres clients i proveïdors per tal de millorar contínuament la selecció 
dels nostres subministraments, de dur a terme els nostres processos i de donar 
els nostres serveis. Informem i formem als nostres treballadors en totes 
aquelles activitats que afectin a la qualitat dels nostres serveis, per a la qual 
cosa, disposem dels procediments necessaris per al desenvolupament de 
diferents activita ts preventives. Analitzem totes les no conformitats i 
reclamacions i iniciem d’immediat, les mesures correctores que s’escaiguin. 
 
Utilitzem els resultats de les auditories i en general de qualsevol disconformitat 
o desviació detectada, com a base per avaluar el Sistema de la Qualitat 
establert, i impulsar la millora continuada. Establim un conjunt d’objectius 
programats cronològicament i quantificats en la mesura de lo possible, que ens 
proposem assolir en matèria de Qualitat, i que periòdicament són objecte de 
seguiment i revisió. 
 
1.9. Política de Recursos Humans 
El Departament de Recursos Humans té com a objectiu principal l’optimització 
de tots els recursos relacionats amb les persones que integren la Fundació. 
 
Per tal de fer-ho possible s’articulen una sèrie de polítiques que tenen la funció 
d’estructurar i sistematitzar tots els processos de funcionament intern, per tal 
d’alinear l'actuació dels professionals dins de la Fundació amb els requeriments 
del pla estratègic promogut per la Direcció General i/o adequar les 
competències d'aquestes persones a les necessitats reals. 
 
Captar als millors professionals, involucrar-los dins el projecte institucional, 
promoure la millora contínua dels seus coneixements i competències, fer un 
seguiment del seu rendiment, identificar quines són les persones amb potencial 
de creixement i apostar pel seu desenvolupament per assumir nous projectes, 
aplicar la normativa legal vigent en totes les gestions administratives, retribuir 
d’acord a les possibilitats de la Fundació, garantir un entorn de treball segur i 
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adequat a les necessitats funcionals, venen a ser els principals eixos de treball 
gestionats des del departament de Recursos Humans, en coordinació amb la 
resta de les direccions d’àrees i serveis. 
 
Promovem un entorn de treball participatiu, on es comparteixin els 
coneixements entre tots els integrants dels equips de treball i on es treballi per 
la millora contínua, respectant i aplicant les polítiques de funcionament intern, 
tenint un comportament ètic i de respecte tant cap als usuaris com amb la resta 
dels professionals, donant un caràcter confidencial i d’ús exclusivament intern 
de totes les dades/documents de l’FVO a què, per la posició del lloc de treball, 
es pugui tenir accés i actuant amb la màxima diligència i cura en l'ús i 
conservació de tots els bens i edificis. 
 
Desenvolupem una política preventiva de millora contínua de les condicions de 
treball i salut dins l’àmbit de responsabilitat del comitè de seguretat i salut, que 
està composat per 3 representants de l’empresa i 3 representants dels 
treballadors (delegats de prevenció). 
 
Anualment i donant compliment a la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 
31/1995 de 8 de novembre), es realitza la planificació de l’activitat preventiva 
que contempla la programació dels reconeixements mèdics, la realització dels 
simulacres d'evacuació d'acord amb el pla d’emergència i la impartició de 
formació contínua en matèria de prevenció de riscos laborals a tots els 
professionals de la Fundació. 
 
1.10. Política de comunicació 
L’FVO manté la constant preocupació per la difusió i comunicació del treball de 
l’entitat als diferents agents socials, familiars i institucionals que intervenen en 
l'atenció de la persona amb discapacitat intel·lectual. La comunicació del treball 
de l’entitat, tant a nivell intern –els professionals de l’FVO, els usuaris i les 
seves famílies- com extern – la resta de la societat civil-, té com a propòsit 
aconseguir una imatge positiva i un clima adequat entre la relació de la filosofia 
de la Fundació i els seus objectius i aquells serveis d’atenció a les persones 
amb discapacitat intel·lectual que ofereix. Per tal d’aconseguir una comunicació 
que acompleixi amb els objectius institucionals cal elaborar-ne una planificació 
per escrit de cadascuna de les seves accions en el document anomenat Pla de 
Comunicació de l’FVO.  
 
Un pla de comunicació és una proposta d’accions en diferents àrees de 
comunicació partint de la base de l’anàlisi de l’entitat, els objectius de la 
mateixa i una planificació. Els seus objectius són, en primer lloc, difondre la 
consolidada trajectòria de l’FVO; potenciar-ne el coneixement extern: Convertir 
l’FVO en referent del sector; donar a conèixer els objectius de creixement de 
l’entitat i difondre la seva tasca social. En segon lloc, el pla de comunicació 
pretén potenciar la imatge de marca “FVO” i fomentar el sentiment de 
pertinença entre els usuaris, famílies i professionals. 
 
1.11. Organigrama funcional 
El mes de setembre de 2008, amb la decisió de l’Alcalde de Granollers que el 
Centre d’Educació Especial “Montserrat Montero” passi a ser escola de 
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titularitat municipal s’incorporen novetats a l’estructura organitzativa de l’FVO. A 
l’eliminar l’àrea escolar, l’atenció directa de l’FVO es basa en la persona amb 
discapacitat intel·lectual adulta estructurada en dues àrees diferents: l’àrea 
d’atenció diürna, amb el Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i el Centre 
Especial de Treball “Xavier Quincoces”, i l’àrea d’acolliment residencial, amb la 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” i el Servei d’Habitatge.  
 
Aquesta nova estructura permet la creació de la figura de la Direcció Tècnica 
amb funcions i responsabilitats en l’àmbit de la participació en comitès i grups 
de treball, activitats de representació institucional, supervisió i assessorament 
tècnics de les àrees, desenvolupament de projectes i formació.  
 
El Pla Estratègic 2007-2011 de l’FVO s’estableix com a línia estratègica de 
treball la creació de referències estables en l’atenció de la persona amb 
discapacitat intel·lectual. El servei a la persona amb discapacitat intel·lectual és 
l’eix motor de l’FVO però per donar-ne el millor servei i l’equip de psicòlegs de 
les diverses àrees i serveis de la Fundació ha de treballar de forma coordinada. 
Amb aquest objectiu, dins la nova estructura de l’FVO, s’integra el Departament 
de Psicologia a l’Àrea tècnica de la Fundació.  
 
Finalment, s’amplien el Dept. de Qualitat i el Dept. de Sistemes d’Infromació 
amb la incorporació d’un nou tècnic a cada departament.  
 
 

 
 
1.12. Balanç Social 2008 
El balanç social de l’FVO té com a objectiu donar a conèixer a la societat civil el 
seu compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual i amb les seves 
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famílies. Compromís que tots els professionals demostren amb la seva actitud i 
voluntat de servei. La Fundació ha portat a terme, entre d’altres, activitats 
d’acord als fins i objectius promoguts per les diferents comissions de treball: 
Econòmica, Patrimonial i Social.  
 
Ha organitzat diferents actes socials que tenen com a objectiu la difusió social 
de l’FVO, d’entre els que destaca l’acte de col·locació de la primera pedra de 
de la construcció de la nova llar-residència “Jaume Anfruns i Janer” a Santa 
Eulàlia de Ronçana, la signatura del Consorci administratiu CEE Montserrat 
Montero amb l’Ajuntament de Granollers, la reestructuració de les àrees 
d’organització de l’FVO entorn a l’àrea d’atenció diürna i l’àrea d’acolliment 
residencial en l’etapa de vida adulta de la persona amb discapacitat 
intel·lectual, la celebració del X Cicle de Conferències de l’FVO i la XV edició de 
la tradicional Gala Social, a nive ll intern destaca l’elaboració del Manual d’Estil 
de l’FVO, l’elaboració de les Guies de Benvinguda per a famílies per cadascun 
dels serveis actuals de la Fundació i la contractació d’una empresa consultora 
per a la preparació de les normatives UNE EN ISO 14:001.2004 Sistema de 
Gestió Ambiental i l’estàndard OHSAS 18.001:2007 Sistema de gestió de la 
Seguretat i Salut al treball. I, finalment però no menys important, la posada en 
pràctica i execució dels objectius per a l’any 2008 definits al Pla Estratègic 
2007-2011. 
 
Durant l’any 2008, hem desenvolupat les següents activitats relacionades amb 
les diferents àrees d’actuació que té com a finalitat la Fundació. 
 
  
1.12.1. Àrea Patrimonial 
 
Nova llar-residència “Jaume Anfruns i Janer a Santa Eulàlia de Ronçana 
Al 2008, l’FVO presenta un nou i ambiciós projecte: la construcció de la llar-
residència “Jaume Anfruns i Janer”, en reconeixement al Vice-president i patró 
de l’FVO Jaume Anfruns i Janer per a la seva donació dels terrenys o s’ubicarà 
aquest nou equipament segons l’acord de Junta de Patronat de 15 de maig de 
2008, que atendrà a 22 persones amb discapacitat intel·lectual i situada a la 
urbanització de Can Sabater al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
El nou equipament de l’FVO oferirà 22 noves places d’atenció especialitzada 
comptant amb una distribució arquitectònica, distribuïda en dues plantes més 
un soterrani de 327m², que respondrà a les necessitats pròpies dels residents, 
tant físiques com psicològiques, a partir dels valors de la Fundació com són 
l’autonomia, la intimitat, la convivència i el respecte a la persona.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana aprova el dijous 02 
d’octubre el permís d’obra civil, i per tant la corresponent llicència d’obres, a 
favor de la Fundació per tal de construir la llar-residència Jaume Anfruns i 
Janer a la urbanització de Can Sabater. Des de l’FVO volem agrair la bona 
acollida del projecte i la màxima agilitat en cadascun dels tràmits administratius 
a l’Ajuntament de Santa Eulàlia, al seu Alcalde, Enric Barbany, al seu arquitecte 
municipal, Joan Jordana, i als serveis tècnics municipals. 
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El 05 de novembre es realitza l’acte institucional de col·locació de la primera 
pedra, comptant amb la col·laboració del President de l’FVO, Esteve Marqués, 
el patró Jaume Anfruns i Font, fill del patró del qual rep el nom aquesta 
residència, i l’Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Enric Barbany, entre altres 
membres destacats de la societat civil de la comarca i amics de la Fundació. 
Les obres s’inicien d’immediat i segueixen el calendari previst per la 
constructora i l’equip tècnic, de Sala Sanchez Arquitectes.  

 
 
Peu foto: Vista aèria de la façana principal de la nova llar-residència “Jaume 
Anfruns i Janer”. 
 
Altres activitats 
Al llarg de l’any 2008, la Comissió Econòmica ha realitzat diferents contactes 
amb ajuntament de la comarca del Vallès Oriental, com són l’Ajuntament de 
Les Franqueses, el de Caldes de Montbui i el de la Roca del Vallès per tal 
d’establir diferents convenis de col·laboració amb el fi d’establir diferents llar-
residències. 
 
Per altra banda, la Comissió Econòmica també ha mantingut contactes amb el 
sector privat amb l’objectiu de cercar opcions de mercat interessants per a 
futurs projectes. 
 
1.12.2. Àrea econòmica 
Auditoria de la Memòria econòmica 2008 
La Comissió Econòmica acorda anomenar com a auditors per verificar els 
comptes anuals de la Fundació del 2008 a l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria 
i Consultoria S.A. En reunió ordinària, celebrada el 19 de juny de 2009, la 
Comissió va formular els comptes anuals de l’exercici econòmic del 2008. Els 
comptes s’han formulat per expressar, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i situació financera de la Fundació a 31 de desembre 
de 2008 i dels resultats de les seves operacions i recursos obtinguts i aplicats 
durant l’exercici anual acabat en aquesta data, i per subministrar la informació 
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necessària i suficient per la seva interpretació i comprensió, de conformitat amb 
principis i normes comptables generalment acceptats, aplicats uniformement.    
 
Amb data 20 de maig de 2008, els auditors presenten en el seu informe dels 
comptes anuals de l’exercici 2007 que expressen la imatge fide l del patrimoni i 
situació financera de l’FVO a 31 de desembre de 2008 de conformitat a 
principis i normes comptables generalment acceptats i mantenint la uniformitat 
aplicada a l’exercici anterior.   
 
Constitució d’una Comissió per a la captació de recursos financers per al 
desenvolupament de nous projectes i serveis 
La Comissió Econòmica anomena una comissió per a la captació de recursos 
financers per al desenvolupament de nous projectes i serveis amb l’objectiu de 
potenciar les col·laboracions empresarials, potenciar la responsabilitat social 
empresarial de les empreses col·laboradores i, al mateix temps, captar 
recursos per a projectes adreçats a la millora de la qualitat de vida i el servei a 
la persona amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. La 
responsabilitat social de l’empresa és un terme que fa referència al conjunt 
d’obligacions i compromisos, legals i ètics, que es deriven dels impactes que 
l’activitat de les organitzacions i empreses produeixen en l’àmbit social, laboral, 
ambiental i dels drets humans. La col·laboració de l’empresa amb l’FVO es pot 
establir des de diferents vessants:  
 
- Mecenatge 
La Llei de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge, Llei 49/2002, defineix en el seu títol tercer quines entitats 
poden ser beneficiàries de donatius, donacions i aportacions fetes per les 
empreses i quins incentius fiscals tindran les empreses per col·laborar en 
accions de mecenatge amb entitats sense ànim de lucre. 
 
- Convenis de col·laboració empresarial 
La mateixa Llei 49/2002 defineix, en el seu article 25, els convenis de 
col·laboració empresarial en activitats d’interès general. 
 
- Finançament de projectes per construcció de centres i serveis 
Accions de patrocini amb empreses afins a la tasca social de l’FVO per al 
finançament de projectes per a la construcció de nous centres i la creació de 
nous serveis adreçats a les persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
Resum de les col·laboracions rebudes al 2008: 
 
- Donació de la Cambra de Comerç de Barcelona  
A principis de l’any 2008, la Cambra de Comerç de Barcelona ha triat la 
Fundació com a entitat beneficiària d’una donació de 4.500 €uros. Aquests 
diners s’han destinat a l’acompliment de les finalitats socials d’integració laboral 
de les persones amb discapacitat i, en concret, al desenvolupament d’activitats 
d’inserció laboral i creació d’ocupació per a persones amb discapacitat. 
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- Donació de l’empresa Nutrexpa 
La secció de manipulacions industrials del Centre Especial de Treball “Xavier 
Quincoces” compta des del 2008 amb una nova zona de magatzem amb una 
climatització i temperatura controlada. Aquesta zona és fruit de la col·laboració 
de Nutrexpa i l’Institut Català d‘Assistència i Serveis Socials (ICASS) amb 
l’FVO i compta amb un espai de 130 m2, està pensat per a permetre el 
magatzem de la càrrega de rotació de 33 palets (camió –trailer) el que suposa 
una capacitat de 66 ubicacions de europalet entre el producte entrant, el 
producte en fabricació i el finalitzat. També es contempla l’espai de treball per a 
la manipulació-fabricació, encaixat del producte i enfardat dels palets. 
 
Aquest nou espai permetrà integrant al mercat laboral a 4 noves persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
 
- Donació de Jaume Anfruns i Janer 
El senyor Jaume Anfruns i Janer, Vice-president i patró de l’FVO, ha fet 
donació a la Fundació d’un terreny de més de 800m² a Santa Eulàlia de 
Ronçana. En aquest terreny, situat a la urbanització de Can Sabater, la Junta 
Patronat de l’FVO, reunida el 15 de maig de 2008, ha aprovat construir-hi una 
nova llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport 
extens i/o generalitzat que atendrà a 22 usuaris.  
 
Com a reconeixement per la donació realitzada, la Junta del Patronat va 
aprovar en sessió ordinària celebrada el 15 de maig de 2008 que la nova llar-
residència porti el nom de “Jaume Anfruns i Janer”. 
 
 
- Donació de l’Obra Social “la Caixa” 
 

 
El President de l’FVO, Esteve Marqués; el Secretari, Esteve Clopés; el Director 
General de la Fundació, Juan M. Monsalve; el Director de l’oficina de “la Caixa”, 
Manel Trias, i el Delegat de zona, Francesc Cantó, en el moment de ratificar la 
col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa”. 
 
Dintre del pla estratègic 2007-2011 de la Fundació Privada Vallès Oriental, es 
defineix l’objectiu de crear una xarxa d’activitats amb diversitat i adaptabilitat 
per a cada persona atesa al Centre Ocupacional. Dintre d’aquestes activitats es 



 16 

prioritza la formació en informàtica per tal d’oferir de manera individualitzada 
recursos pedagògics i adaptatius a persones amb greus dificultats. 
 
Amb aquest objectiu, l’FVO i l’Obra Social “la Caixa” materialitzen una nova 
col·laboració junts per a crear dues sales amb ordinadors al Centre 
Ocupacional “Xavier Quincoces”, i les adaptacions que siguin necessàries per a 
que siguin utilitzats per a persones amb dificultats motrius, de comunicació, 
visuals, d’aprenentatge, etc. Avui en dia els coneixements d’informàtica poden 
millorar alguns del dèficits de les persones amb discapacitat, així com també 
servir-los com a eina actual per permetre accedir a la informació, comunicació i 
l’esbarjo. 
 
- Donació del Gabinet Sala Sánchez Arquitectes 
Els arquitectes de la Fundació, el Gabinet Sala Sanchez Arquitectes, han 
col·laborat amb l’FVO amb una donació econòmica per a desenvolupar els 
projectes definits al Pla Estratègic 2007-2011 de l’FVO. 
 
   
1.12.3. Àrea Social 
 
La Campanya d’Escoles 
La Campanya d’Escoles, que es realitza de forma anual, està dirigida als 
alumnes de les escoles ordinàries de Granollers i comarca amb la finalitat de 
donar a conèixer els fins, els objectius i les activitats de l’FVO. Aquesta 
campanya té, com a segon objectiu, la recaptació de fons. L’activitat s’ha 
consolidat com un acte solidari per part d’alumnes i famílies de les escoles 
ordinàries, aportant una petita ajuda econòmica per l’adquisició d’un objecte 
manipulat en e l nostre Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”.  
 
La Gala Social  
Acte de caràcter anual i social que reuneix a la societat civil per tal de difondre 
el projecte social de l’FVO i fer un reconeixement públic a aquelles persones 
que han destacat en la seva dedicació al projecte social de l’FVO. A l’any 2008, 
se celebra la XV edició d’aquest tradicional acte on Pau Puig ha estat 
guardonat amb la insígnia d’or de l’FVO en reconeixement al seu suport 
constant i amatent cap al projecte social de la Fundació, el servei a la persona 
amb discapacitat intel·lectual. Li ha fet entrega de la insígnia el President de 
l’FVO, Esteve Marqués. 
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Peu Foto: Esteve Marqués, President de l’FVO, fa entrega de la insígnia a  Pau 
Puig. 
 
Club d’amics de l’FVO 
El Club d’amics de l’FVO, un projecte al qual la institució dóna impuls creant 
una comissió de treball, la qual vetllarà per la captació de recursos per al 
finançament de nous projectes amb el suport dels avantatges que ofereix la Llei 
49/2002 del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
legals al mecenatge, que regula el règim aplicable als Convenis de 
col·laboració empresarial, en activitats d’interès general. 
 
Cicles de conferències 
L’any 1999 l’FVO inicia el seu primer Cicle de Conferències amb l’objectiu de 
fomentar la normalització de la persona amb discapacitat inte l·lectual a partir de 
donar a conèixer la seva realitat a la societat on s’ha de produir la seva 
integració.  
 
Al 2008, el tema a tractar dins del Xè Ciclde de Conferències és la coneguda 
Llei de la Dependència a través de la ponència “La Llei de la Dependència, 
oportunitat perduda. Què ofereix i què no ofereix” presentada pel Diputat al 
Parlament de Catalunya, Josep Lluís Cleries, a la sala d’actes de la Mutualitat 
Ntra. Senyora del Carme. Al llarg de la seva conferència, presentada pel 
Director General de l’FVO, Juan M. Monsalve, Cleries va reflexionar sobre la 
implementació d’aquesta llei i quines opcions ofereix per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. Al finalitzar l’acte, a lgunes de les famílies de persones 
amb discapacitat intel·lectual assistents a la conferència es van acostar a Josep 
Lluís Cleries per tal de fer-li consultes sobre la situació personal dels seus 
familiars segons el què estableix la Llei de la Dependència. 
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Peu foto: Juan M. Monsalve, Director General de l’FVO, va presentar el Diputat 
al Parlament de Catalunya Josep Lluís Cleries.  
 
Companyia de Teatre 
L’any 2003 i en el marc dels actes de celebració del 10è Aniversari de l’FVO 
realitzat durant el 2003, es programa l’estrena de l’obra de teatre “Contes 
políticament incorrectes” de Quim Monzó. Adaptació teatral que es converteix 
en la primera obra de teatre de l’FVO. L’experiència resulta tan gratificant que 
es dóna continuïtat al projecte com a eina pedagògica i, per tant, la Junta 
Patronat constitueix la Companyia de Teatre FVO. La Companyia compta amb 
l’assessorament d’Olga Pey, la direcció a càrrec del monitor d’atenció directe 
del Centre Ocupacional, Anibal Carrasco, i la col·laboració dels monitors i equip 
tècnic de l’Àrea Social de Tallers “Xavier Quincoces”. Al 22 de novembre de 
2008, la Companyia de Teatre de l’FVO representa de nou a Can Palots de 
Canovelles l’obra “Les quatre estacions” ja que l’Ajuntament de Canovelles 
convida a l’FVO a col·laborar en els actes commemoratius del Mil·lenari del 
municipi. 

 
Peu foto: Moment de l’obra “Les quatre estacions”. 
 
Loteria Nadal 2008 
Un any més, gràcies a la col·laboració dels patrons, pares, amics de la 
Fundació i professionals, es va distribuir per comerços i entitats de la ciutat de 
Granollers i comarca els talonaris de la loteria de Nadal de l’any 2008. Els 
recursos obtinguts per aquesta activitat es destinen a finançar diferents 
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projectes de l’entitat que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectua l ateses a l’FVO. 
 
 
1.12.4. Àrea de comunicació 
 
Implementació del Pla de Comunicació de l’FVO 
El Patronat de l’FVO, en reunió celebrada el 20 de desembre de 2007, aprova 
el Pla de Comunicació el qual s’emmarca dins del pla d’acció de disseny i 
execució de l’estratègia de comunicació corporativa fixat en el Pla Estratègic 
2007-2011 de l’FVO. 
 
El Pla de Comunicació té com a objectius:  

� Difondre la consolidada trajectòria de la nostra entitat. 
� Potenciar-ne el seu coneixement extern  
� Convertir l’FVO en referent del sector  
� Donar a conèixer els objectius de creixement de la institució i difondre la 

seva tasca social.  
� Potenciar la imatge de marca de l’FVO. 
� Fomentar el sentiment de pertinença entre els usuaris, famílies i 

professionals. 
 
Per aconseguir aquests objectius, el document preveu el treball en diverses 
àrees de comunicació. En concret, per potenciar la imatge de marca de l’entitat 
es crearà el Manual d’Identitat Corporativa de l’FVO recollint i unificant els 
diferents criteris d’identitat visual de la Fundació i s’incrementarà, a nivell 
general, l’ús de les noves tecnologies com a eines de comunicació.  
 
Un dels objectius més ambiciosos d’aquest document és fomentar el sentiment 
de pertinença a la nostra entitat i, per tant, una de les àrees més destacades és 
la comunicació interna. En aquest camp ja s’han iniciat les Trobades amb 
Direcció General que consisteixen en uns espais de comunicació informals de 
tots els treballadors de l’FVO per compartir idees i suggeriments amb en Juan 
M. Monsalve, Director General de la nostra entitat. A més, pel sol fet de formar 
part de l’equip de professionals de la Fundació es compta amb un correu 
electrònic personal i corporatiu accessible des de qualsevol punt amb 
connexió a Internet. Finalment, mensualment tots els treballadors de l’entitat 
rebran al seu correu personal un butlletí electrònic, FVO al dia, amb tota 
aquella informació interessant sobre els projectes de l’entitat, les iniciatives que 
porten a terme les diferents àrees i plantejats per Direcció General. 
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Peu foto: FVO al dia, el nou butlletí electrònic dels professionals de l’entitat 
 
Si la comunicació interna és capdal, no és menys important la imatge pública 
de la nostra entitat. Per aquest motiu, l’FVO engega una nova forma de 
relacionar-se amb els mitjans de comunicació locals tot essent més proactiva i 
enviant informació d’interès social a través de notes de premsa i articles 
d’opinió dels diferents professionals de l’entitat. 
 
Batec 
La revista de l’FVO Batec, nascuda al juny de 1996, es consolida com a eina de 
comunicació de la nostra institució cap a les famílies dels usuaris, els 
professionals de la Fundació, l’administració pública, entitats del sector i la 
resta de la societat civil de la comarca del Vallès Oriental com de la resta de 
Catalunya. El compromís de la revista es manté i es distribueixen 3.000 
exemplars trimestralment. Durant l’any 2008 es van publicar els números 42, 
43, 44 i 45 corresponent als mesos d’abril, juny, setembre i desembre. 

 
Peu foto: Portada de la revista Batec núm. 44, la primera en incorporar les 
noves seccions. 
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Amb el número 44, la revista Batec incorpora tres noves seccions. En primer 
lloc, destaca “la firma convidada”, un espai on personalitats destacades del 
sector donaran el seu punt de vista i opinió sobre temes d’actualitat. Enguany hi 
ha participat l’escriptor i comunicador Ferran Ramon-Cortés amb el seu article 
“El compte corrent emocional”, la Presidenta de la Sectorial de Benestar d’ERC 
Rosa Mercadé amb l’article “El llarg camí de la Llei dels serveis socials” i el 
Diputat de CiU al Parlament de Catalunya Josep Lluís Cleries amb l’article “Una 
Llei massa lluny de les expectatives creades”.  
 
La segona secció creada és “l’artista de l’FVO” espai on els lectors poden 
conèixer les inquietuds artístiques dels usuaris atesos als diferents serveis de 
la Fundació. Les primeres en demostrar que són tot unes artistes han estat La 
Conxita del Servei d’Habitatge i la Sara Jurado del Centre Ocupacional “Xavier 
Quincoces”. 
 
La darrera secció creada és “en primera persona” es tracta d’una entrevista 
realitzada per un professional de la Fundació a un usuari atès algun dels 
serveis de l’FVO per tal de conèixer de viva veu com és, què opina de diferents 
aspectes de l’actualitat, quines preocupacions té i tot allò que vulgui compartir. 
El primer en estrenar aquesta nova secció ha estat l’Antoni Font del Centre 
Ocupacional “Xavier Quincoces” i el segon el Miquel Gilberto de la Residència i 
Centre de Dia “Valldoriolf”.  
  
S’han mantingut els articles de temes d’actualitat per a l’FVO. Entre els articles 
tècnics publicats podem trobar els següents: “Xarxa d’Activitats: un procés de 
creixement i d’autodeterminació”, “Qui té cura dels que tenen cura?”, “El millor 
futur per als fills... reflexions d’uns professionals al voltant del futur de la 
persona adulta amb discapacitat intel·lectual”, “La importància dels suports en 
la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual” i “Vénen temps de canvis 
en els CET”. 
 
A la secció tema, que passa a tenir un contingut més institucional, es poden 
trobar articles com “Un projecte per a les famílies”, “El Projecte 2008 de 
Residència i Centre de Dia per a l’FVO”, “El Centre d’Educació Especial 
“Montserrat Montero” passa a ser escola de titularitat municipal per iniciativa de 
l’alcalde de Granollers”, “L’FVO presenta la nova llar-residència “Jaume 
Anfruns i Janer” i “L’FVO posa la primera pedra de la nova llar-residència 
“Jaume Anfruns i Janer”.  
 
Destaca del número 45, del mes de desembre, la publicació d’una entrevista 
creuada on diferents professionals de l’entitat reflexionen en veu alta sobre com 
han viscut l’any que s’acaba i què n’esperem del proper.  
 
Pel que fa a la publicació número 43, del mes de juny de 2008, recull la 
memòria social de l’FVO de l’any 2007. 
 
El Batec també consta de la secció “Notícies” i “La Fundació informa” on es 
comenten totes aquelles activitats i esdeveniments que es van realitzant a 
l’FVO i s’informa de tot allò que té a veure amb l’entitat.  
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Durant el 2008, la col·laboració econòmica de les entitats Fundació Caixa 
Manlleu i La Caixa; i de les empreses Codina, KH Lloreda, BM Motors, Argenta, 
Finques Ollé, Edificacions Baró, Inmogra, Anfruns Grup, Vila Vila, S.L., MC 
Mutual, a les quals se’ls uneix per primera vegada Ballestas JJM i Grup 
Abolafio construccions, fan possible l’edició del Batec. 
 
Web www.fvo.cat 
El 25 de setembre de 2007, es presenta públicament la nova pàgina  web de 
l’entitat, www.fvo.cat, en el marc dels actes de celebració dels 15 anys de 
l’FVO. La nova web recull tota la informació sobre la Fundació, com s’organitza 
i els seus diversos serveis. Però el més important és que a través de la secció 
d’Agenda i de Notícies d’interès, recollint notícies de l’FVO i informació 
interessant del sector, vol donar a conèixer encara més les activitats i tasca 
social de l’entitat.  

 
Peu foto: Pantalla d’una de les noves seccions de la web www.fvo.cat. 
 
Al llarg del 2008, es creen noves seccions a la pàgina web com són la secció 
que informa de la Responsabilitat Corporativa de la Fundació envers el seu 
entorn, s’actualitzen els formularis de contacte amb l’entitat, es crea la nova 
secció de Comunicació que aglutina tota les accions que desenvolupa de la 
Fundació, els mitjans de comunicació escrita que elabora, les notes i dossier de 
premsa que es faciliten als mitjans de comunicació i les publicacions en premsa 
escrita on apareix l’entitat com a protagonista. Finalment, una de les seccions 
creades al 2008 és la de la “Col·laboració empresarial” on, a banda d’informar 
de com es pot ser col·laborador o patrocinador d’algun projecte de l’FVO, 
s’informa d’aquells projectes realitzats amb el suport o col·laboració d’alguna 
entitat.    
 
Quaderns Tècnics 
Dins la línia estratègica de millorar els circuits de comunicació social, el Pla 
estratègic 2007-2011 de l’FVO marca com objectiu aconseguir la publicació de 
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la primera edició dels Quaderns Tècnics, recollint l’èxit de la revista Batec i 
apostant per una publicació de caràcter més tècnica. 
 
Aquesta nova eina de comunicació, que veu la llum pública a finals de 2007, és 
un document que conté un conjunt d’articles, informes o conferències de 
diversos autors de l’actualitat científica i que giren entorn a la discapacitat 
intel·lectual.  
 
L'objectiu és aprofundir i donar a conèixer des d'una vessant més científica i 
tècnica, temes d’interès relacionats amb la persona amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies. 
 
La publicació té un caràcter anual i es tracta de forma unificada un mateix 
tema, però analitzant-lo des de diferents perspectives. Aquest tema, sempre 
que sigui possible, es relaciona amb el cicle de conferències i el projecte 
d'investigació de l'any en curs. 
 

 
Peu foto: Imatge de la portada de la primera edició dels Quaderns Tècnics de 
l’FVO. 
 
Al febrer de 2008 surt publicada la primera edició dels Quaderns Tècnics 
recollint els dos projectes guanyadors del I Concurs de Projectes adreçats a la 
innovació i la millora assistencial de la persona amb discapacitat intel·lectual 
organitzats per l’FVO en motiu de la celebració del seu 15è Aniversari. En 
concret, es publica una ressenya del projecte "Fem-nos companyia. Projecte de 
creació d'un grup d'acompanyament a la gent gran", projecte guanyador i 
elaborat per un equip de tècnics professionals de la Fundació, i el projecte 
“Tacteatre: projecte d’inclusió social a través del teatre”, projecte finalista 
realitzat per Tac Osona. 
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Elaboració Manual d’Estil 
La Fundació ja disposa d’un Manual d’estil corporatiu que unifica els criteris 
gràfics de l’FVO –com per exemple la tipografia, que en el nostre cas es tracte 
de la Trade Gothic-, facilita plantilles documenta ls i, a més, dóna consells i 
pautes d’escriptura i tractaments protocol·laris. Document que vas ser aprovat 
per la Junta de Patronat en la seva sessió celebrada al desembre de 2008.  
 
Campanya comercial “treball solidari, treball competitiu” 
 

 
Peu foto: Portada del díptic enviat a les empreses del Vallès Oriental afins a 
l’FVO. 
 
L’FVO ha iniciat una nova campanya comercial sota el lema “Treball solidari, 
treball competitiu” per tal d’informar dels avantatges, tant econòmics com 
sobretot de compromís social, de contractar els diferents serveis del Centre 
Especial de Treball “Xavier Quincoces” per a les empreses. 
 
Guies de Benvingudes per serveis 
El Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, el Servei d’Habitatge i la Residència 
i Centre de Dia “Valldoriolf” disposen a partir d’aquest 2008 d’unes Guies de 
Benvinguda pensades perquè les famílies nouvingudes a l’FVO trobin tota 
aquella informació necessària per conèixer el servei en el qual estarà atès al 
seu fill o familiar. 
 
Disseny campanya sensibilització amb medi ambient i reciclatge 
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Peu foto: Exemple d’un dels cartells elaborats per a la campanya informativa a 
l’FVO. 
 
L’FVO està treballant per certificar-se en la normativa internacional 14001 de 
sistema de gestió mediambiental, contribuint d’aquesta  manera a la millora de 
la sostenibilitat del nostre entorn. Per a preparar-la s’han realitzat diverses 
accions entre les quals destaquen una campanya informativa sobre com 
afavorir la reducció del consum d’electricitat, combustible i aigua a l’entitat i una 
altra una campanya de reciclatge dels residus amb nous contenidors i nous 
cartells que recorden la importància de la col·laboració de tots els professionals 
de l’entitat. 
 
Pla de comunicació sobre la construcció de la nova llar-residència 
“Jaume Anfruns i Janer” 
L’FVO ha iniciat el projecte de construcció de la llar-residència Jaume Anfruns i 
Janer, en reconeixement al Vice-president i patró de l’FVO Jaume Anfruns i 
Janer el qual ha realitzat la donació del terreny, que atendrà a 22 persones 
amb discapacitat inte l·lectual i situada a la urbanització de Can Sabater al 
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Peu foto: El bloc es pot consultar a 
http://novallarjaumeanfrunsijaner.blogspot.com/ 
 
Un projecte tan important per a l’FVO ha de comptar amb el màxim suport de 
totes les famílies de la Fundació, els usuaris i els professionals de l’entitat per 
aquest motiu, des del Dept. de Comunicació de l’FVO s’ha iniciat un pla de 
comunicació específic que inclou butlletins informatius per a les famílies i 
professionals, un bloc de seguiment de l’evolució del projecte per la xarxa 
d’Internet - http://novallarjaumeanfrunsijaner.blogspot.com/ - i l’enviament de 
notes de premsa a entitats i mitjans de comunicació de la comarca del Vallès 
Oriental. 
 
 
1.13. Política de relacions institucionals 
 
Fundació Privada “Adolf Muntaña Riera” 
Col·labora amb la nostra institució des de l’època del Patronat Comarcal de 
Pares, avui Fundació Privada Vallès Oriental, amb una aportació demostrant 
una gran solidaritat amb el nostre projecte al servei de la persona amb 
discapacitat intel·lectual. La seva col·laboració finalitza arrel que el Centre 
d’Educació Especial “Montserrat Montero” passa a ser de titularitat pública. 
 
 
Ajuntament de Granollers 
- El Centre d’Educació Especial “Montserrat Montero” passa a ser escola 
de titularitat municipal per iniciativa de l’Alcalde de Granollers 
Amb aquesta decisió de l’Alcalde de Granollers es posa fi a una etapa de 
quaranta anys d’història, nascuda de la iniciativa privada d’uns pares i mares 
amb fills i filles amb discapacitat intel·lectual. Tot i que el Patronat de la 
Fundació va demanar insistentment la renovació del dret d’ús de l’Escola 
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Montserrat Montero, l’Alcalde de Granollers pren la decisió de passar el centre 
a titularitat municipal. 
  
L’Alcalde de Granollers va adreçar un escrit, el passat 18 de desembre de 
2007, al President del Patronat de l’FVO pel qual notificava la seva decisió de 
no fer efectiva la renovació del dret d’ús dels terrenys municipals on s’ubica 
l’Escola d’Educació Especial Montserrat Montero i ens avançava com a 
proposta de futur per l’Escola “com a millor solució que el Centre passés a ser 
de titularitat pública municipal, però que comptés per a la seva gestió amb la 
implicació directa de la Fundació Privada Vallès Oriental”.  
 
Els arguments que ens exposava es basaven en què per garantir el suport de 
l’Administració competent en matèria educativa calia, segons la seva opinió, 
que l’escola entrés dins de l’esfera pública. Des d’aquest punt de vista, li 
sembla a l’Alcalde una solució satisfactòria traspassar el Centre a la Generalitat 
de Catalunya i per buscar una solució que garantís la gestió des de la 
proximitat, amb la implicació directa de l’FVO que durant 40 anys n’ha tingut 
cura i que a més gestiona una àmplia gamma de serveis adreçats a les 
persones amb discapacitat intel·lectual, proposa com a Alcalde de Granollers 
que la millor solució és que el Centre passi a ser de titularitat pública municipal, 
però que compti amb la seva gestió amb la implicació directa de l’FVO. 
 
  
- Creació del Consorci Administratiu per la gestió del Centre d’Educació 
Especial Montserrat Montero l’FVO i l’Ajuntament de Granollers  
El 10 de gener de 2008, l’Alcalde de Granollers convoca a la Comissió 
negociadora del Patronat, presidida pel President de l’FVO on ens presenta la 
seva proposta de “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i la 
Fundació Privada Vallès Oriental per disminuïts psíquics, per a la constitució 
del “Consorci administratiu Centre d’Educació Especial Montserrat Montero”.  
 
A partir d’aquesta proposta, el President de l’FVO convoca una reunió 
extraordinària del Patronat, que se celebra el 31 de gener de 2008, on es 
planteja l’anàlisi i debat de la proposta feta per l’Alcalde. Després d’escoltar les 
opinions de tots els membres del Patronat, es va arribar per unanimitat al 
següent acord: 
 

� La Fundació Privada Vallès Oriental, com a continuadora de les 
inquietuds i anhels de les mares i pares que fa més de 40 anys van 
iniciar el camí de servei a les persones amb discapacitats 
intel·lectuals de la nostra comarca, desitja continuar gestionant el 
Centre d’Educació Especial Montserrat Montero per considerar-lo 
essencial en la trajectòria vital de les persones a qui servim i un 
esglaó més dins del programa global d’atenció a les seves 
necessitats.  

 
� En conseqüència demanar la renovació a l’FVO del dret d’ús i 

s’instrumenti, tal com va dir l’anterior secretari de l’Ajuntament de 
Granollers, un conveni administratiu per l’edifici entre l’Ajuntament de 
Granollers i l’FVO amb un compromís ferm per part de l’Ajuntament 
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sobre l’execució de les obres de reformes i millores estructurals 
previstes en el projecte presentat pels serveis tècnics de l’FVO i 
l’arquitecte municipal. 

 
L’Ajuntament de Granollers convoca de nou a la Comissió negociadora de 
l’FVO, celebrada el passat 05 de març, on l’Alcalde es referma en la seva 
proposta inicial però accepta la segona proposta de l’FVO per la qual es crear 
un Consorci per la gestió del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero 
que tingui la titularitat de l’Escola i la seva gestió i on l’FVO participa de forma 
activa i en paritat amb l’Ajuntament de Granollers.  
 
El Patronat de la Fundació, en sessió ordinària celebrada el darrer 15 de maig 
de 2008, acorda per unanimitat aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Granollers i la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts 
Psíquics per a la constitució del “Consorci Administratiu Centre d’Educació 
Especial Montserrat Montero” així com aprovar-ne els seus estatuts de 
funcionament.   
 
Segons els seus estatuts, l’òrgan de govern superior del Consorci és el Consell 
General, format per 3 membres de l’Ajuntament i 3 membres de la Fundació. 
Per aquest motiu, el Patronat de l’FVO ha nomenat els tres membres que 
representaran l’FVO al Consell General el proper curs escolar 2008-2009, en 
concret: 
 
- Sr. Esteve Marqués i Vila, President de l’FVO 
- Sr. Esteve Clopés i Fosch, Secretari de l’FVO 
- Sr. Ramon Daví i Navarro, Vocal de l’FVO 
 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
- Projecte 2008: Construcció d’un Centre de Dia i Residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de conducta que 
requereixen suport generalitzat 
 
Història del Projecte 
Des de l’any 2003, la Fundació Privada Vallès Oriental treballa en un projecte 
de gran envergadura dirigit a la construcció d’un Centre de Dia i Residència per 
a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de conducta que 
requereixen suport generalitzat. La iniciativa sorgeix davant la demanda de les 
famílies d’usuaris atesos als centres que presenten aquest tipus de trastorn, i 
que malgrat actualment disposen d’una plaça assistencial als diferents serveis 
de l’FVO, no estan ubicats en un servei adaptat a les seves necessitats. 
Inicialment s’elabora el “Projecte 2004”, amb l’objectiu de construir, en uns 
terrenys propietat de la Fundació, el projecte residencial i es presenta al 
Departament de Planificació i Avaluació de la Generalitat. 
 
Durant l’any 2005, es continua mantenint reunions amb el Departament de 
Planificació i Avaluació i amb la Direcció Territorial del Departament de 
Benestar i Família fins que, finalment, ens manifesta que el projecte no està 
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inclòs en el Programa Territorial de Serveis Especialitzats per al període 
2004/2007. 
 
Després d’aquesta resposta, i davant la situació d’alarma que es preveu per als 
pròxims anys a causa de l’augment d’aquest tipus de col·lectiu en els nostres 
serveis, l’FVO decideix tornar a desenvolupar un nou projecte modificant el que 
s’havia elaborat l’any 2004 i anomenant-lo “Projecte 2008” i tornar a presentar-
lo a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania.   
 
La realitat actual és que hi ha una evident manca de places de centre de dia a 
la comarca i, segons dades objectives del Centre Ocupacional “Xavier 
Quincoces”, aquesta mancança anirà en augment. El fet que aquesta demanda 
no es pugui satisfer comporta diverses conseqüències a les famílies afectades.  

 
Peu Foto: Pla general del Projecte 2008, la construcció d’una Residència i 
Centre de Dia 
 
El “Projecte 2008” (Construcció d’un Centre de Dia i Residència per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta que requereixen d’un 
suport generalitzat, amb 50 places de centre de dia i 60 residencials) 
s’emmarca dins el procés actual de revisió del model residencial per a 
persones amb discapacitat intel·lectual, impulsat pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, mitjançant l’ICASS, que pretén adequar progressivament 
els serveis d’acolliment residencial per adaptar-los a les diverses realitats i 
necessitats de les persones discapacitades. 
 
En aquest context, es pretén desenvolupar el model d’acolliment residencial per 
a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta, de manera 
coherent amb el model general de promoció i atenció a les persones amb 
discapacitat. I tot això en el marc de la normativa vigent (nou decret 318/2006 
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de 25 de juliol) i amb l’objectiu genèric de millorar la qualitat de vida i la inclusió 
social d’aquest col·lectiu de persones a la comarca del Vallès Oriental. Després 
d’elaborar aquest “Projecte 2008” i presentar-lo a l’Administració es tornen a 
emprendre les converses. Es constitueix la Comissió Tècnica del Projecte 
2008, al maig de 2006. Els seus objectius són revisar el projecte i fer-ne noves 
propostes, realitzar una avaluació funcional de la proposta, elaborar el pla 
funcional del projecte i fer-ne seguiment i actualització del mateix. La Comissió 
Tècnica també té per objectiu fer les propostes tècniques de millora del servei i 
de les necessitats en quant a espais. 
 
A finals del 2007, la Comissió tècnica fa un canvi al Projecte 2008 i proposa 
incloure al projecte l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que 
tinguin problemes de salut. D’aquesta manera el Projecte 2008 es constitueix 
com a Projecte de Servei d’Acolliment Residencial i Centre de Dia per a 
persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta i/o problemes de 
salut que requereixen d’un suport generalitzat.  
 
El Projecte a l’actualitat 
L’FVO presenta el Projecte 2008 al Cap de Projectes Estratègics del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. El 
Director General de la Fundació i la Cap de Qualitat i Projectes han presentat el 
Projecte 2008 al Cap de Projectes Estratègics del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, Josep Cortada, en una reunió celebrada al febrer de 2008. 
 
Al setembre de 2008, el Director General de l’FVO i la Directora Tècnica 
presenten el Projecte 2008 a la Directora dels Serveis Territorials del Dept. 
d’Acció Social i Ciutadania i al Coordinador tècnic de persones amb discapacit 
Directora dels Serveis Territorials del Dept. d’Acció Social i Ciutadania. Seguint 
les recomanacions de la Directora dels Serveis Territorials, la Junta Patronat de 
la Fundació ha sol·licitat una reunió amb la Consellera d’Acció Social i 
Ciutadania amb l’objectiu de presentar-li personalment la nostra entitat i donar-li 
a conèixer en detall el Projecte 2008. 
 
Esperem que a l’any 2009, aquest projecte pugui convertir-se en una realitat 
per als usuaris atesos a la Fundació i les seves famílies. 
 
- Construcció de la nova llar-residència “Jaume Anfruns i Janer” 
El 10 de setembre de 2008 s’ha presentat, en comunicació escrita, el projecte 
arquitectònic de construcció de la nova llar residència “Jaume Anfruns i Janer” 
que donarà servei a 22 persones amb suport extens i/o generalitzat a Santa 
Eulàlia de Ronçana tant a la Direcció dels Serveis Territorials del Dept. d’Acció 
Social i Ciutadania com a la mateixa Consellera sol·licitant el suport de la 
Conselleria per al finançament del projecte. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana aprova el 02 d’octubre el 
permís d’obra civil, i per tant la corresponent llicència d’obres. Les obres s’han 
iniciat al desembre de 2008.  
 
També al mateix mes, en concret en data 02 de desembre de 2008, des del 
Gabinet de la Consellera d’Acció Social i Ciutadania s’informava a l’FVO del 
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projectes es trobava “en la fase inicial de valoració”. Esperem rebre més 
notícies al respecte al llarg de l 2009.  
 
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
- Campanya de conscienciació “Per una Vilanova més cívica” organitzada 
per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès amb la col·laboració de l’FVO 
L’FVO, dins del marc del Contracte, mitjançant concurs públic, entre la 
Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics i l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès per a realitzar el servei de manteniment i conservació dels 
parcs i jardins públics de Vilanova del Vallès ha realitzat una campanya de 
conscienciació amb aquest Ajuntament amb l’objectiu d’informar a la ciutadania 
del municipi sobre com mantenir una Vilanova neta i responsable, on estan 
situats els dispensadors de bosses, com censar l’animal i la normativa 
municipal sobre la tinença d’animals. Tota aquesta informació, tractada d’una 
forma amable,  es va estructurar en forma de tríptic i es va repartir encartat al 
butlletí municipa l i a la celebració de la festa de primavera de Vilanova. 
 

  
Peu foto: “Per una Vilanova més cívica” títol de la campanya de conscienciació 
realitzada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès amb la col·laboració de 
l’FVO.   
 
Ajuntament de Caldes de Montbui 
- Visita institucional de l’Alcalde de Caldes de Montbui a l’FVO 
El 04 de novembre de 2008, l’Alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé i 
Ferrando, acompanyat per la regidora Montse Grau Giner, quarta tinenta 
d'alcalde i coordinadora de l'Àrea de Dinamització Social, i el regidor Jaume 
Miró Herms, cinquè tinent d'alcalde i Coordinador de l'Àrea de Dinamització 
Econòmica, van realitzar una visita institucional a la Fundació per tal de 
conèixer de primera mà els serveis vers la persona amb discapacitat 
intel·lectual i els projectes de futur de la nostra institució. Van ser rebuts pel 
Director General, Juan M. Monsalve, la Directora Tècnica, Marissol Matamoros, 
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i el patró de l’FVO, Jaume Gregori, els quals els van acompanyar en la visita 
del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i Centre Especial de Treball “Xavier 
Quincoces” i la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”. L’objectiu d’aquesta 
visita és establir un programa de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes i la 
Fundació que permeti a la nostra entitat la construcció d’una nova llar-
residència al municipi de Caldes. A la reunió també es va tractar la possibilitat 
de col·laboració amb l’objectiu d’integrar laboralment a persones amb 
discapacitat intel·lectual a través del servei de jardineria en el manteniment de 
zones verdes del municipi. 
 
Ajuntament de Les Franqueses 
- Converses per establir un conveni de col·laboració amb l’objectiu 
d’ampliar el Servei d’Habitatge de l’FVO 
Direcció General de la Fundació ha mantingut diferents reunions amb l’Alcalde 
de Les Franqueses amb l’objectiu de definir un conveni de col·laboració amb el 
fi d’establir una nova llar-residència per a persones amb discapacitat 
intel·lectual al municipi. 
 
 
Convenis amb l’Administració Pública 
Durant el 2008, els convenis i contractes vigents amb l’administració són:  
 
- Convenis i contractes amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya: 
 

� Contracte de gestió, mitjançant concurs públic, pels serveis de gestió de 
la residència i centre de dia per a disminuïts psíquics "Valldoriolf" a La 
Roca del Vallès. 

� Conveni per l’atorgament de subvencions d’abast pluriannual per al 
manteniment de serveis i establiments de serveis socials. 

� Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials i la Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics 
per al desenvolupament les Unitats de Suport a l’Activitat Professional 
(USAPs). 

 
 
- Contractes i convenis amb l’administració local: 
 

� Contracte, mitjançant concurs públic, entre la Fundació Privada Vallès 
Oriental per a Disminuïts Psíquics i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès 
per a realitzar el servei de manteniment i conservació dels parcs i jardins 
públics de Vilanova del Vallès. 

� Contracte, mitjançant concurs públic, entre la Fundació Privada Vallès 
Oriental per a Disminuïts Psíquics i l’Ajuntament de Montornès pel servei 
de manteniment de jardins i espais verds de Montornès Nord i ca 
l’Ametller. 

� Contracte entre la Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts 
Psíquics i l’Ajuntament de Les Franqueses, mitjançant concurs públic, de 
servei de manteniment i conservació de les zones verdes municipals de 
Bellavista. 
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� Conveni entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la Fundació Privada 
Vallès Oriental per a la realització dels treballs de manteniment i 
conservació de les zones ajardinades del Municipi de La Roca del 
Vallès. 

� Conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i la Fundació Privada Vallès 
Oriental per a la realització dels serveis de manteniment de jardineria a 
diferents espais d’ús públic de La Garriga. 

� Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i la Fundació 
Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics per a la promoció del 
projecte d’inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual amb 
la realització de les tasques de manteniment de jardineria en un espai de 
titularitat municipal. 

� Conveni de col·laboració entre l’FVO i l’Ajuntament de Granollers per a 
la constitució del “Consorci Administratiu Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero”. 

 
 
- Convenis de col·laboració amb entitats d’àmbit acadèmic i de formació 
Convenis de col·laboració amb entitats d’àmbit acadèmic i de formació: 
L’FVO, té com a àmbit d’actuació tota Catalunya, malgrat que les seves 
activitats es desenvolupen a la comarca del Vallès Oriental i col·labora amb 
totes aquelles entitats, col·lectius i organismes públics i privats que s’hagin 
proposat uns objectius semblants. En aquest àmbit, l’FVO manté convenis de 
col·laboració amb diferents facultats, escoles universitàries i de formació 
professional per tal que les persones interessades puguin venir a realitzar les 
pràctiques dels seus estudis a les instal·lacions de l’FVO. En l’actualitat tenim 
signats convenis amb:  
 

� Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de 
Catalunya.  

� Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.  
� Facultat de Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona.   
� Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona.  
� Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació, Ramon Llull - 

Blanquerna.     
� Institut de Formació, Fundació Pere Tarrés. 
� Escola Universitària de Treball Social i Educació Social, Universitat 

Ramon Llull. 
� IES Gallecs de Mollet. 

 
1.14. Responsabilitat Social Corporativa 
Nosaltres entenem que la responsabilitat social d'una empresa es manifesta de 
manera especialment directa, en les relacions que mantenen amb el seu 
col·lectiu de professionals. 
 
Els professionals són l'actiu més important de la nostra institució i gràcies a la 
seva implicació i contribució, donen sentit a la raó de ser de l’FVO. 
 



 34 

L'estratègia de la Direcció General 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 de ls seus professionals. 
 
Els eixos sobre els que es fonamenta l'estratègia, són: 

• Fomentar que tots els professionals actuïn amb ètica, honestedat i 
integritat, respectant els valors de la Fundació.  

• Crear un entorn de treball física i psicològicament segur que garanteixi la 
qualitat de vida dels professionals.  

• Proporcionar oportunitats de desenvolupament professional adequades 
a les competències.  

• Promoure un entorn de treball motivador, sobre la base del respecte al 
professional.  

• Establir mecanismes de comunicació que permetin un diàleg proper i 
transparent i que facilitin la participació. 

 

La tasca del Departament de Recursos Humans és desenvolupar una sèrie de 
procediments de gestió amb l'objectiu de cobrir tots els aspectes de la evolució 
personal i professional, dins un entorn de confiança i comunicació oberta. 
 
Gestió de persones 

• Manual de benvinguda: eina que conté la informació necessària sobre 
l’organització funcional i les polítiques de Recursos Humans i Qualitat, 
per tal que la incorporació a l’FVO sigui el més ràpida i eficaç possible.  

• Codi ètic: recull els principis, els drets i els deures que regulen l’actuació 
dels professionals que treballen a la Fundació. Va ser modificat durant 
l’any 2008. 

• Codi de bones pràctiques: vetlla pel bon ús de la informació i dels 
sistemes de comunicació a que es tindrà accés durant la relació laboral 
amb la Fundació.  

• Qüestionari de satisfacció del client intern: anualment, s’administra 
un qüestionari per valorar la satisfacció del client intern, donat que 
entenem que les aportacions dels nostres professionals són necessàries 
per garantir la millora permanent. És una de les eines més importants 
per fer el seguiment i la millora de la satisfacció de la plantilla.  

• Com a promoció de la conciliació de la vida laboral i personal, es 
milloren les limitacions dels convenis col·lectius o les normatives legals 
d’aplicació sobre aspectes relacionats amb reunions d’escola dels fills, 
realització de gestions administratives personals, acompanyament mèdic 
de familiars, facilitant la realització d’aquestes gestions dins l’horari 
laboral.  

• Promoció i pla de carrera: entenem la promoció i el desenvolupament 
de plans de carrera, com una manera de reconèixer les capacitats dels 
professionals que integren l’FVO i és conseqüència del procés de 
formació continuada, teòrica i pràctica. Treballem sobre diferents punts: 
potenciem el desenvolupament dels quadres directius en paral·lel als 
projectes estratègics de futur i s’ha implantat la figura del referent del 
personal d'atenció directa, com a reconeixement dels mèrits i capacitats. 
Aquesta figura és responsable de dinamitzar els equips de treball per tal 
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de millorar la qualitat de servei cap al usuari dels nostres serveis. Per 
determinades posicions qualificades on el mercat laboral no proveeix en 
qualitat i nombre, optem per la formació interna i per oferir als nostres 
professionals la possibilitat d'assumir noves responsabilitats, amb el 
conseqüent reconeixement personal i professional.  

• Formació: adquireix una importància vital per aconseguir la millora 
contínua de la qualitat de servei. A més s’ha de convertir en l'eina que 
ens ha de permetre: 

• Adaptar-nos a les necessitats dels usuaris en una matèria 
tan delicada com és la salut, a través del desenvolupament 
de les competències tècniques dels nostres professionals.  

• Facilitar l'adaptació dels nostres professionals als canvis 
que requereix la Fundació.  

• Potenciar la comunicació i el treball en equip fomentant la 
motivació i el reconeixement.  

• Potenciar i gestionar el coneixement intern de 
l'organització.  

• Desenvolupar els quadres directius.  
• Mantenir i potenciar la nostra cultura corporativa. 

• Actualment estem desenvolupant el pla d'igualtat que ha d’incorporar 
un conjunt de mesures d’accés a la feina, classificació i promoció 
professional, formació, retribucions i ordenació del temps de treball, amb 
l’objectiu de garantir la igualtat entre dones i homes. 

Comunicació 
Es promou que tots els professionals gaudeixin de la llibertat necessària per 
plantejar els temes que considerin d’interès. Durant l’any 2008, s’ha posat en 
funcionament un newsletter intern per difondre mensualment les noticies 
d’interès i s’ha creat una adreça de e-mail per a tots els professionals, per 
facilitar la comunicació i adaptar-la als nous formats telemàtics. Paral·lelament, 
s’han instaurat uns espais de trobades dels professionals amb la Direcció 
General on es comenten oberta i directament aspectes relacionats amb l’FVO. 
 
1.15. Altres activitats 
El Pla d’actuació de l’any 2008 està enfocat a desenvolupar les actuacions que 
estan fixades al Pla Estratègic 2007-2011, aprovat per la Junta Patronat el 
primer trimestre de 2007. 
 
- S’aprova el nou Codi Ètic dels professionals de l’FVO 
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Peu foto: El Codi Ètic una eina a disposició de tots els professionals de l’FVO. 
 
El Patronat de l’FVO, en sessió ordinària celebrada el 25 de setembre de 2008, 
ha acordat per unanimitat aprovar el nou Codi Ètic dels Professionals de la 
Fundació el qual va ser elaborat, a l’any 1993, per l’equip tècnic de la Fundació 
en col·laboració amb la Dra. Victoria Camps, Catedràtica d’Ètica de la Facultat 
de Filosofia de la  Universitat Autònoma de Barcelona i revisat, al setembre de 
2008, per la Dra. Elisabeth Alomar, professora de la FPCEE  de la Universitat 
Ramon Llull. 
 
- Auditoria NORMA ISO 9001:2000 
La Fundació, a l’any 2006, va obtenir la Certificació del Sistema de Gestió de 
l’Empresa, norma d’aplicació: UNE-EN-ISO 9001:2000, essent l’empresa 
externa certificadora AENOR – Asociación Española de Normalización y 
Certificación, de les següents àrees i serveis de la Fundació: Centre 
Ocupacional, Centre Especial de Treball (Servei de Manipulats Industrials), 
Àrea de SCAPS, Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” i Servei d’Habitatge.    

Posteriorment es decideix ampliar la Certificació en la normativa UNE EN ISO 
9001:2000 al servei de jardineria del CET i als serveis centrals, i  s'aprofita 
l’auditoria de seguiment de l’any 2007 per assolir aquesta fita. 

1.16. Objectius 2009 
En relació als objectius i projectes que el Pla Estratègic defineix per a l’any 
2009, es contempla: 
 
- Millora contínua de la Qualitat. 
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Assolir les certificacions en UNE-EN ISO 14.001:2004 Sistema de Gestió 
Ambiental i l’estàndard OHSAS 18.001:2007 Sistema de Gestió de la Seguretat 
i Salut en el Treball. 
 
- Aprofundir i ampliar el concepte d’ètica. 
Certificar l’FVO en la normativa SGE21 (Forética) per tal d’aconseguir el 
reconeixement del compromís amb l’ètica de l’FVO en el període 2009-2010. 
 
- Constitució de la Comissió Permanent d’Ètica. 
Consolidació i implicació per part dels professionals dels valors que defineixen 
el projecte institucional i creació d’un espai de treball en el concepte d’ètica i 
valors institucionals per tal de potenciar la implicació dels professionals de 
l’entitat en el concepte d’ètica. 
 
- Consolidar relacions amb el Dept. d’Acció Social i Ciutadania. 
Renovació del contracte de gestió de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”. 
Impulsar el projectes de la Fundació pendents de resolució per part del Dept. 
d’Acció Social i Ciutadania. 
 
- Construcció d’un espai esportiu i de lleure. 
Iniciar l’estudi i l’avantprojecte de la primera fase del mateix amb l’objectiu de 
construir un espai esportiu i de lleure per a usuaris, les seves famílies i 
professionals. 
  
- Impulsar el pla d’inversions adreçat a l’ampliació del patrimoni 
fundacional.  
Per tal de donar suport a la planificació de nous projectes d’acolliment 
residencial, la Comissió Patrimonial de l’FVO mantindrà contactes amb 
empreses del sector immobiliari i administració pública per conèixer el mercat i 
fer-hi una inversió, destinant un coeficient dels excedents derivats de l’activitat 
de la Fundació a través d’un Pla d’Inversions. 
 
- III reforma del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”. 
Realitzar les obres de la tercera i última reforma de l’edifici del Centre 
Ocupacional. 
 
- Finalitzar les obres de construcció de la nova llar-residència “Jaume 
Anfruns i Janer” a Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
- Renovació i/o desenvolupament d’aplicacions de gestió. 
Millora dels sistemes d’informació i que estigui a l’abast de tots els 
professionals. 
 
- Celebració dels 15 anys de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”. 
Aquest 2009, la Residència i Centre de Dia "Valldoriolf" de l'FVO celebra el seu 
15è aniversari. El programa d’actes commemoratius ha de ser ambiciós i 
sorprenent destacant-ne l’acte central que se celebrarà el 26 de novembre.  
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2. Dept. de Recursos Humans 
 
2.1. Introducció 
En dependència jeràrquica i funcional de la direcció general, el departament de 
recursos humans té com a principal objectiu, la gestió i optimització dels 
recursos relacionats amb les persones que integren la Fundació. El 
departament de recursos humans està integrat per dos professionals: la tècnica 
laboral i el cap de recursos humans, qui forma part de la comissió de direcció. 
 
A la Fundació s’apliquen tres convenis col·lectius diferents, un per cada servei 
a més del servei d’habitatge que està regulat segons l’Estatut dels 
Treballadors, fet que obliga a gestionar realitats molt diverses des del punt de 
vista econòmic, de la distribució del temps de treball, sobre els permisos 
retribuïts, etc. Sumat al personal de contractació directa, està el personal 
subcontractat pels serveis d’alimentació (RC), neteja i bugaderia (JIM) i suport 
mèdic. 
 
El balanç social del 2008 no recull les dades particulars del CEE Montserrat 
Montero, donat que la seva gestió va finalitzar en data 31.08.2008. A la gràfica 
5 si s’ha fet referència la situació de la plantilla a data del últim dia. En relació al 
CEE Montserrat Montero, durant els primers vuit mesos de l’any 2008 s’ha 
treballat en donar compliment a les directrius del Departament d’Educació de 
reduir el concert educatiu a partir del curs 2009-2010 en 6 professionals (4 
mestres i 2 educadors), amb les conseqüents gestions d’àmbit laboral 
necessàries per formalitzar-ho. Paral·lelament es va treballar dins la comissió 
de traspàs creada a tal efecte, en donar compliment als compromisos adquirits 
en el procés de creació del Consorci Administratiu Montserrat Montero de 
Granollers, signat pel President de l’FVO i l’Alcalde de Granollers, especialment 
en tots els aspectes d’àmbit laboral i de responsabilitat del departament de 
recursos humans. 
 
 
2.2. Balanç social 2008 
Durant l’any 2008 ens vam fixar com a eixos de treball, els punts 
següents: 
 

• Revisió i adequació de les avaluacions de riscos laborals, plans 
d’emergència i registres de gestió de prevenció de riscos laborals, dins 
el procés de preparació de la norma OHSAS 18001:2007. 
 

• Implantació del workflow RHABS (sol·licitud de permís de sortida), per 
tramitar on-line les peticions de sortides per assumptes personals de 
qualsevol professional de l’FVO. En 10 mesos des de la implantació, es 
van gestionar un total de 1.034 sol·licituds. 

 
• Actualitzar la base de dades de formació al programa de gestió de 

personal per poder disposar d’un històric de formació de cada 
professional. 
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• Tramitació del RSIPAC (registre sanitari) de la cuina de la Residència 
per cobrir el servei de menjador dels professionals i usuaris de l’àrea 
d’atenció diürna, a més dels de la Residència.  

 
• Potenciar col·laboracions amb serveis de promoció econòmica dels 

ajuntaments i borses de treball de centres d'estudis, com a via de 
captació i integració de persones a l’equip de professionals de la 
Fundació. 

 
• Treballar per garantir un entorn de treball segur i adequat a les 

necessitats funcionals. 
 
Com a recull de les principals dades corresponents al 2008, destaquem: 
 

• Durant tot l’any, han treballat a l’FVO un total de 356 persones 
comptabilitzant tant la plantilla estable, com les persones que s’han 
contractat per fer substitucions temporals (contractes d’interinitat per 
vacances, baixes per malaltia comuna, accident laboral, maternitat, etc.). 

 
• Un total de 23 persones estan subcontractades pels serveis de cuina, 

neteja, bugaderia i suport mèdic, d’acord amb els contractes de 
prestacions de serveis actualment vigents. 

 
• S’han creat 8 nous llocs de treball:  

 
o 1 als Serveis Centrals: tècnic informàtic.  
o 1 al CET (Àrea d’atenció diürna): peó/na del servei de jardineria 

del CET. 
o 6 al Servei Habitatge (Àrea d’acolliment residencial): 1 cuinera 

(cap de setmana), 1 bugadera i 4 cuidadors/es. 
 

• S’han modificat funcionalment 2 llocs de treball:  
 

o Cap de qualitat i desenvolupament de projectes passa a ser 
Direcció Tècnica FVO. 

o Direcció tècnica tallers Xavier Quincoces passa a ser direcció 
tècnica C.O. 

 
 

• El perfil tipus del professional de l’FVO, correspon a dona (64,68%; 
gràfic 1), entre 26 i 45 anys d’edat (67,66% del total de la plantilla; gràfic 
2), amb contracte indefinit (93,54%), amb jornada completa (90,83%; 
gràfic 5) i amb una antiguitat inferior als 10 anys (70,64%; gràfic 3). Cal 
destacar que la temporalitat contractual de 6,46%, respon a la mobilitat 
funcional de la plantilla que s’ha produït durant els últims mesos.  
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Gràfic 1: Dades a 31.12.2008. Les dones representen el 65% del total del professionals de l’FVO. No s’inclou el 
personal subcontractat.  
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Gràfic 2: Dades a 31.12.2008. La major part de la plantilla es troba situada 
entre la franja d'edat compresa entre els 26 i els 45 anys. No s’inclou el 
personal subcontractat.  
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PIRAMIDE D'ANTIGUITATS
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Gràfic 3: Dades a 31.12.2008. La major part de la plantilla té una antiguitat inferior als 10 anys. No s’inclou el personal 
subcontractat. 
 
 

• S’han transformat a indefinit un total de 28 contractes: 2 als Serveis 
Centrals (tècnic informàtic i tècnica de qualitat); 8 sumant CET i CO (4 
treballadors no qualificats del CET, 2 mestres de taller -1 a la secció de 
manipulats i 1 a la secció de jardineria-, 1 tècnic/a en intervenció i 
assessorament psicològic C.O  i 1 auxiliar de monitor), 7 a la Residència 
i Centre de Dia Valldoriolf (tots/es ells/es són auxiliars tècnics/es 
educatius/ves); i 11 al Servei Habitatge (1 oficial de manteniment, 1 
bugadera i 9 cuidadors)  

 
• Un total de 390 persones han participat al programa de formació del 

2008, sumant un total de 2.789 hores per les 24 accions formatives 
programades. La valoració general dels participants va ser de 7,96 sobre 
10.  

 
• Comptabilitzant les baixes per malaltia comuna i per accident laboral, 

s’han perdut un total de 2.353 jornades, representant una taxa 
d’absentisme global de 4,81%, (correlació entre jornades perdudes 
respecte les contractades, gràfic 4). Comparant l’any 2008 sobre el 
2007, les jornades perdudes s’han reduït un 27,17%. 

 
 

 

CENTRE 
JORNADES 

CONTRACTADES 
JORNADES 
PERDUDES 

TAXA 
ABSENTISME 

SERVEIS CENTRALS 3.530 14 0,40% 

CET / C.O. XAVIER QUINCOCES 16.168 798 4,94% 

RESIDENCIA i CdD. VALLDORIOLF 20.311 926 4,56% 

SERVEI D'HABITATGE 8.912 615 6,90% 

TOTAL FVO 48.921 2.353 4,81% 
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Gràfic 4: Dades a 31.12.2008. No s’inclou el personal subcontractat ni el personal no qualificat CET. 
 

• Com a millora de la conciliació de la vida laboral i personal, durant l’any 
2008 s’han concedit com a permisos retribuïts, entre d’altres: 45 
permisos per a reunions d’escola dels fills, 38 per a la realització de 
gestions administratives, 113 per a acompanyament mèdic de familiars, 
millorant en molts casos, les limitacions dels convenis col·lectius o les 
normatives legals d’aplicació. 

 
Com a balanç de l’activitat desenvolupada des del Comitè de Seguretat i Salut i 
donant compliment a la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 de 8 
de novembre), durant el 2008 s’han realitzat les actuacions següents: 
 

• Realització dels reconeixements mèdics durant els mesos de setembre i 
octubre dels professionals de la Fundació, on gairebé 6 de cada 10 
professionals van optar per fer-se el reconeixement.  

 
• Durant el mes de novembre, usuaris i professionals del torn de matí i del 

torn de tarda, van realitzar els simulacres d'evacuació respectius. Es van 
realitzar les evacuacions d'acord a la planificació estipulada i sense cap 
incidència. Al torn de matí es van mobilitzar i evacuar un total de 94 
persones en 6 minuts i 27 segons i al torn de tarda l'evacuació de 91 
persones es va fer en 7 minuts i 45 segons, sent ambdues marques 
excel·lents donada la complexitat i el volum de persones a mobilitzar. 

 
Formació contínua en matèria de prevenció de riscos laborals a tots els 
professionals de la Fundació. 
 
2.3. Projectes 2009 
D’acord amb els objectius estratègics definits per la Direcció General, els eixos 
de treball del Departament de Recursos Humans durant el 2009 estaran 
focalitzats en els punts  següents: 
 

• Adaptació del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals per 
adequar-lo a la norma OHSAS 18001:2007. 

 
• Creació d’una llibreria compartida pels integrants de la comissió de 

seguretat i salut amb informació i documentació relacionada amb la 
gestió de la prevenció dels riscos laborals. 

 
• Reducció de les taxes d’accidentabilitat, especialment en els peons del 

CET i en els professionals de la Residència. 
 
• Millorar el procés d’acollida i integració dels nous professionals creant un 

pla de formació integral i interactiu. 
 

• Identificació i planificació de les necessitats de formació directiva. 
 

• Tramitació de la certificació de la Fundació com a centre gestor 
d’accions formatives per potenciar la formació ocupacional. 
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• Ampliar el recursos existents per a la recerca de personal, potenciant la 

col·laboració amb altres entitats. 
 

• Gestionar la selecció dels professionals de la llar Jaume Anfruns ubicada 
a Santa Eulàlia de Ronçana, en coordinació amb el serveis de promoció 
econòmica municipals. 

 
• Agilitar el procés de comunicació, mecanització i anàlisi de les 

incidències de nòmina dels diferents centres de treball. 
 
• Millorar el procés de gestió del qüestionari de satisfacció del client intern 

a través del disseny d’una aplicació informàtica (work-flow) que 
garanteixi la confidencialitat de les dades i agiliti el procés d’anàlisi 
comparativa.  

 
• Implantació del Pla d’igualtat amb l’objectiu de normalitzar tots els 

processos de funcionament intern, d’acord a uns criteris d’igualtat entre 
dones i homes. 
 

• Creació conjuntament amb el departament de comunicació del manual 
de bones pràctiques dels professionals de l’FVO. 

 
• Elaborar la documentació informativa sobre el compliment de la Llei de 

reserva de llocs de treball i mesures alternatives (LISMI) que permeti 
ampliar els recursos empresarials. 

 
• Mantenir la pau social, treballant cordialment amb el comitè d’empresa 

sobre tots els temes relacionats amb els professionals de l’FVO.  
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Jornada 

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA FVO Completa Parcial TOTAL % 

Director General 1 - 1 10%

T.G.S. (D. Tècnica FVO; Cap de RR.HH.; Cap de Gabinet) 3 - 3 30%

T.G.M. (T. RR.HH.; Resp. Informàtic; T.Qualitat; T. Informatic). 4 - 3 30%

Administratius  2 - 3 30%

TOTAL SERVEIS CENTRALS FVO 10 0 10 100%

T.G.S. 2 - 2 4%

T.G.M. (Logopeda + Fisioterapeuta) 6 - 6 13%

Mestres 24 - 24 50%

Educadors 12 - 12 25%

Administratius 1 - 1 2%

Manteniment  1 - 1 2%

Personal N.Q. 2 - 2 4%

TOTAL CEE Montserrat Montero (dades a 31.08.08) 48 0 48 100%

Titulats grau superior (Psicòlogues; Pedagogues) 5 - 5 4%

Titulats grau mig (T. Socials; Cap de Producció) 3 - 3 2%

Monitors Ocupacionals / Mestre de Taller (CET) 26 - 26 21%

Auxiliars de Monitors C.O. 5 - 5 4%

Administratius 2 - 2 2%

Manteniment 1 - 1 1%

Personal no qualificat CET 82 - 82 66%

TOTAL TALLERS XAVIER QUINCOCES 124 0 124 100%

Titulats grau superior (Psicòlogues; Pedagogues) 3 - 3 5%

Titulats grau mig (T. Social, Fisioterapeuta; Infermeres) 5 2 7 13%

Cuidadors/Auxiliar  36 8 44 79%

Administratius 1 - 1 2%

Manteniment 1 - 1 2%

TOTAL RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA 46 10 56 100%

Coordinadora servei 1 - 1 4%

Titulat grau superior (Psicòleg) 1 - 1 4%

Educadors/Cuidadors 15 8 23 82%

Manteniment 1 - 1 4%

Cuinera - 2 2 7%

TOTAL SERVEI D'HABITATGE 18 10 28 100%

     

Serveis centrals F.V.O. 10 0 10 5%

CEE Montserrat Montero  0 0 0 0%

Àrea atenció diurna: Tallers "Xavier Quincoces" 124 0 124 57%

Àrea a. Residencial: Residència i Centre de Dia "Valldoriolf" 46 10 56 26%

Àrea a. Residencial: Servei d'Habitatge 18 10 28 13%

TOTAL PERSONAL F.V.O. 2008 (dades a 31.12.2008) 198 20 218 100%

      

Metges Residència - 2 2 9%

Servei d'alimentació 3 4 7 30%

Servei de neteja 5 7 12 52%

Servei de bugaderia 2 - 2 9%

TOTAL PERSONAL SUBCONTRACTAT 2008 10 13 23 100%

     

RESUM GENERAL 2008 (a 31.12.2008) 208 33 241 100%

 
Gràfic 5: Distribució de la plantilla segons jornada laboral. Dades totals a 31.12.2008. 
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3. Dept. de Qualitat 
3.1. Introducció 
El departament de qualitat i desenvolupament de projectes, es crea al maig del 
2005 i neix a proposta de la Direcció general com una resposta a la 
preocupació existent per la millora de la qualitat assistencial. La principal 
finalitat del departament és la  d’impulsar la filosofia de millora contínua 
mitjançant un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma UNE-EN 
ISO 9001:2000. Tot i que l’FVO ja gaudia de la certificació ISO en el Centre 
Especial de Treball des del 2001, és a partir del 2005 que es decideix 
augmentar l’abast de la certificació a la resta de serveis de la Fundació (Centre 
Ocupacional, Residència i Centre de dia, USAP i Servei d’habitatge), i per 
desenvolupar tota aquesta tasca es fa necessari la creació del Departament. 
Durant el seu bagatge fins al 2007, s’ha treballat per la implantació, 
manteniment i ampliació del propi sistema de gestió de la qualitat aplicat a les 
diferents àrees de l’FVO. Actualment es pot afirmar que el sistema forma part 
de la dinàmica quotidiana dels serveis de l’FVO.  
 
Amb tot i això, s’ha de continuar treballant pel bon ús de la norma, i aconseguir 
que el sistema de qualitat es consideri com una eina de suport a la gestió que 
desenvolupa cada servei. Aquest treball de conscienciació i integració, només 
es pot portar a terme dins d’un enfocament d’horitzontalitat, en la que el 
departament posa el sistema a l’abast de tots els professionals, facilitant la 
implicació des de tots els estaments. 
 
El Departament de qualitat atenent l’objectiu de la millora continua, dissenya 
actuacions per millorar el propi sistema amés de treballar i donar suport per la 
implantació d’altres normatives. 

 
3.2. Objectius 2008 

 El Departament de Qualitat es planteja diversos objectius generals per assolir 
durant l’any 2008 mitjançant les activitats que realitza. Aquests objectius són 
els següents: 
 

� Gestió i ampliació de les Normatives internacionals  
� Millora i definició de Processos i sistemes de treball 
� Coordinació de recursos divulgatius i activitats de l’FVO 
� Participació en activitats docents i grups de treballs externs 
� Potenciar l’estructura del departament  
� Creació d’espais de pensament i estudi 
� Vetllar pels comportaments ètics i incentivar la preocupació per una 

bona praxis 
 
3.3. Professionals 
Els professionals que formen el Departament de Qualitat són la Cap de Qualitat 
i la Tècnic de Qualitat que, amb la implantació del sistema integrat de Qualitat, 
Seguretat i Medi ambient, passa a ser, a partir del dia 1 d’octubre del 2008, 
Tècnic de Qualitat, Seguretat i Medi ambient (Tècnic QSM). Entre la resta de 
professionals de l’FVO, també hi ha assignats uns  Responsables de Qualitat, 
ara també Responsables de Qualitat, Seguretat i Medi ambient (Resp. QSM), 
que no pertanyen directament al departament sinó que són responsables o 
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coordinadors  d’altres serveis o departament, però a més, intercedeixen i són 
responsables de la gestió del sistema integrat  dins la seva àrea.  
 
Finalment, i de la mateixa manera que els anteriors, trobaríem els Auditors 
Interns, que tampoc pertanyen directament al Departament de Qualitat però 
també estan al servei d’aquest amb la funció de realitzar les auditories internes. 
En alguns casos, el Responsables de QSM i l’auditor intern són la mateixa 
persona, en d’altres casos, les funcions no han coincidit en el mateix 
professional.  Actualment hi ha 13 auditors interns ja que durant el 2008 es van 
formar 8 auditors més que s’han incorporat als 5 que ja hi havia.  
 
3.4. Activitats 
El Departament de Qualitat duu a terme dos tipus d’activitats; unes  d’aquestes 
activitats són les pròpies que exigeix el Sistema de Gestió, que son 
imprescindible per mantenir la Certificació, ja que la Norma així ho requereix. 
L’altre grup fa referència a totes aquelles activitats voluntàries, que s’han 
planificat amb els projectes o que es desenvolupen per assolir els objectius 
plantejats. 
 
Respecte el segon grup, durant el 2008 el departament a desenvolupat les 
següents activitats dins de cada objectiu plantejat:  
 
� Gestió i ampliació de les Normatives internacionals 
 

� Implantació de la normativa UNE EN ISO 14001:2004 de Sistemes de 
Gestió Ambienta l i l’estàndard OSHAS 18001:2007 Sistema de Gestió 
de la Seguretat i Salut en el Treball per tal de poder Certificar al maig de 
2009: Des del primer trimestre del 2008 es comença a treballar amb 
l’empresa consultora Prysma per tal d’implantar aquesta normativa. Es 
fa una diagnosi inicial i es planifiquen les accions correctives a realitzar 
per tal de donar compliment tant als requisits legals com a les exigències 
de les Normes. Posteriorment s’estableixen diverses reunions amb els 
responsables dels processos per tal d’elaborar la documentació el més 
ajustat possible a la nostra dinàmica de treball habitual; també s’adapta 
la documentació antiga i s’acaba d’incloure tot en el sistema de Gestió 
existent.   

 
� Millora i definició de Processos i sistemes de treball 
 

� Treballar amb grups periòdicament la implantació i aprofundiment en el 
coneixement i us de la norma: Aquesta labor, que s’inicia amb la creació 
del departament, s’ha continuat treballant durant aquest any, establint  
calendaris de reunions d’acord als diferents processos, constituint els 
diferents grups de treball i definint les línies i criteris de treball dels 
mateixos. Aquestes trobades apropen la Norma a tots els assistents, 
ajuden a que el sistema es pugui incorporar dins del treball quotidià de 
cada professional com una eina de treball, i a més, es fomenta les 
iniciatives per la millora des de cada procés. 
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� Coordinació de recursos divulgatius i activitats de l’FVO 
 

� Quaderns tècnics: Al desembre es va de 2007 es va editar el primer 
número dels Quaderns tècnics. Els objectius del document són: 
aprofundir  i donar a conèixer des d’una vessant mes científica i tècnica 
temes d’interès relacionats amb la persona amb discapacitat intel·lectual 
i les seves famílies, ser una publicació de referència dintre dels sectors 
professionals especialitzats fomentant d’aquesta manera la participació 
d’experts diversos i transmetre una imatge de transparència i participació 
de l’FVO en l’entorn social que l’acull. L’any 2008 s’ha treballat en el 
segon número dedicat a l’ètica  i la discapacitat. 

 
� Acompliment amb la normativa vigent de la Llei de Protecció de Dades: 

Des del departament es vetlla pe l compliment de la “Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de datos de caràcter personal” i el “Real decreto 
994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Mesures de 
Seguretat”. El 8 de juny de 2007 és va realitzar l’auditoria de seguiment i 
el resultat va ser favorable. Durant el 2008 s’ha treballat juntament amb 
el Responsable de Seguretat l’elaboració d’un informe d’auditoria i 
l’actualització del Document de Seguretat. 

 
� Participació en activitats docents i grups de treballs externs 
 

� Participació en grup de treballs externs vinculats a àmbits de decisió, 
confederacions: La Cap de Qualitat ha continuat participant en dos grups 
de treball de la Federació APPS: Grup sobre trastorns de conducta, 
iniciat al 2004 i grup de qualitat que es va posar en marxa a finals de 
2007. 

 
� Impartició cursos: Des del departament de qualitat és participa 

activament en l’àmbit de la docència. Durant el 2008 s’ha actuat com a 
docent en cursos de Bioètica i Envelliment de les persones amb 
discapacitat. 

 
� Potenciar l’estructura del departament 
 

� Reforçar l’estructura del departament de qualitat, ampliant el nombre 
d’auditors interns, i les jornada del tècnic de Qualitat i revisant els 
procediments i protocols realitzats  als serveis fent propostes de millora 
sobre els mateixos: Degut a les dimensions que va adquirint el sistema 
de gestió de la qualitat, a mes dels  projectes anuals que recolzen la 
millora continua, ja sigui a nivell assistencial, com a nivell més 
estratègics; es feia imprescindible ampliar les hores de dedicació al tema 
de la qualitat, ja que només dotant al departament de qualitat dels 
recursos necessaris per desenvolupar les seves responsabilitats es pot 
aconseguir ampliar el treball desenvolupat pel departament en pro de la 
certificació d’altres normatives, ampliar el suport donat als professionals 
que s’encarregen en la seva tasca quotidiana de desenvolupar el 
sistema de gestió de la qualitat a la seva àrea, i identificar necessitats i 
planificar recursos i/o projectes des del departament que ajudin a 
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millorar en la gestió i organització de la Fundació. Per això es va 
plantejar, des del departament,  la contractació a jornada completa del 
Tècnic de Qualitat a partir del juny, i l’augment de l nombre d’auditors 
interns fins a 13, i es va formar durant el mes de maig a 8 nous auditors 
(treballadors de diferents serveis de l’FVO). Amb aquest reforç 
s’assegura la continuïtat de la tasca de revisió de la documentació i 
millora de procediment  mitjançant el suport directe del departament a la 
resta de serveis i la realització de reunions de seguiment del sistema 
amb les diferents àrees. 

 
� Creació d’espais de pensament i estudi 
 

� Articulació d’espais de supervisió dintre del programa formatiu: Els 
espais de supervisió són espais adreçats a la formació i capacitació dels 
diferents professionals. Són espais oberts d’anàlisi i reflexió on la 
intervenció i ajuda d’un professional extern permet que l’experiència 
sigui viscuda com una oportunitat d’aprenentatge i millora. Aquests 
espais estan programats al Pla de Formació anual per aquest any també 
ja que en els darrers anys ja han hagut treballadors d’alguns serveis que 
han pogut gaudir d’aquest experiència, però la intenció es expandir 
l’articulació d’aquests espais a d’altres treballadors i serveis de l’FVO.   

 
� Vetllar pels comportaments ètics i incentivar la preocupació per una 

bona praxis 
 

� Implicar als professionals en el concepte d’Ètica creant espais de treball 
sobre temes relacionat amb aquest concepte i vinculant-lo als processos 
de qualitat: Aquesta activitat consta de dos vessants, per una banda 
crear espais de treball, i per l’altre incloure aspectes d’ètica dins el 
sistema de gestió de la qualitat existent, és a dir, explicitar en la 
documentació de qualitat dels diferents processos operatius aspectes 
ètics. Cal dir que la segona vessant ajuda a la primera, ja que obliga als 
professionals a treballar sobre el concepte d’ètica per tal d’incorporar-lo 
a la documentació i també afavoreix que s’encetin grups de treball dins 
dels serveis per realitzar aquesta tasca. Així, el resultat des de la 
perspectiva de la segona vessant de vincular l’ètica als processos de 
qualitat, ha estat que s’han incorporat,  al  procés de gestionar el Centre 
Ocupacional, aspectes sobre la dignitat, en el procediment 
d’incorporació d’un usuari al centre. A l’Àrea d’Acolliment Residencial,  al 
procés de gestionar la Residència i Centre de Dia, s’ha inclòs en el 
protocol de gestió de la medicació de la Residència, el dret a la 
informació dels canvis de medicació i el dret a la preservació de la 
intimitat en els casos d’administració de medicació i cures; i en el 
protocol d’activitats  psicopedagògiques i socials del Centre s’han inclòs 
aspectes sobre el respecte i la igualtat d’oportunitats. En quant a l procés 
de gestionar el Servei d’Habitatge, a la fitxa de procés, s’ha parlat de 
respectar el cicle evolutiu de les persones amb discapacitat, i del 
compromís de tractar a l’usuari en la seva globalitat, proporcionant els 
suports adequat per cada  necessitat. Amb tot i això, a més de vincular 
l’ètica als processos, també s’ha creat un grup de discussió ètica amb 
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diferents professionals de l’Àrea d’Acolliment Residencial, que es 
reuneixen de forma voluntària un cop al més per tal de reflexionar sobre 
aspectes ètics, tant des del cas real com des de la literatura. En aquest 
grup estan representats tots els estaments del centre (atenció directa, 
tècnics i directius) i és coordinat per  Direcció Tècnica de l’FVO.    

 
� Revisar el codi ètic de la Fundació creant una comissió de revisió del 

document en el que participarà un professional extern  expert en ètica i 
posteriorment constituir una comissió permanent d’ètica en l’estructura 
funcional de la Fundació: L’FVO gaudeix d’un Codi Ètic dels 
Professionals que va ser elaborat, en la seva primera edició al 2003, per 
l’equip tècnic de l’FVO amb la col·laboració de la Dra. Victoria Camps 
(Catedràtica d’Ètica de la Facultat de Filosofia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona). El principal objectiu d’aquest projecte 
consisteix en la revisió, actualització i validació del Codi Ètic, donat que 
es tracta d’un document basat en un concepte dinàmic i evolutiu 
determinat pels canvis socials, ambientals i institucionals, que ha de 
servir d’eina de consulta i guia davant els dubtes ètics que es derivin de 
la pràctica professional. Ha de  regular la bona pràctica dels 
professionals de l’FVO per garantir el respecte i el compromís pel 
correcte desenvolupament personal i social de la persona amb 
discapacitat intel·lectual. Per assolir el projecte, es va constituir una 
comissió tècnica al mes de juny que va revisar el document amb la 
col·laboració de la Dra. Elisabeth Alomar (professora de la FPCEE de la 
Universitat Ramon Llull). Al setembre de 2008 va finalitzar la tasca de 
revisió i al mes d’octubre es va fer difusió del nou codi entre 
professionals i famílies.  

 
 

En quant a les activitats pròpies del sistema de Qualitat que exigeix la 
norma, es desenvolupen a continuació en el mateix ordre que apareix en els 
Informes de Revisió del Sistema: 

 
� Política de qualitat: S’han incorporat aspectes i compromisos de les 

normatives de Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals als ja existents 
i es convoca al comitè de Qualitat per la seva aprovació el dia 1 d’octubre. 

 
� Desenvolupament dels processos i fitxes de procés: S’ha fet el 

seguiment de les revisions de les Fitxes de Procés i incorporat al Manual de 
Qualitat un nou Mapa de processos que recull els dos processos estratègics 
de Medi ambient i de Prevenció (E-03 Protecció ambiental i prevenció de la 
contaminació i E-04 Gestió de la prevenció). També s’ha presentat al  
comitè de Qualitat pe la seva aprovació el dia 1 d’octubre. 
 

� Aspectes ambientals: S’ha dissenyat un catàleg d’aspectes ambientals 
juntament amb la empresa consultora i s’ha revisat a final d’any, incorporant 
les dades assolides al 2008 i plantejant, segons els resultats obtinguts, 
aquells aspectes on s’ha d’actuar l’any següent.  
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� Avaluacions del compliment legal ambiental i de seguretat i salut i 
nous requisits: S’ha fet el seguiment, amb l’ajuda de l’empresa consultora, 
de l’acompliment dels requisits legals. 

 
� Comunicacions mes rellevants: S’han organitzat la realització d’una sèrie 

de comunicacions amb proveïdors, clients i administracions a conseqüència 
de la incorporació al sistema de les normes ISO 14.001 de Medi ambient i 
OHSAS 18.001 de Prevenció: s’ha comunicat la nostra nova Política de 
Qualitat, Seguretat i Medi Ambient i s’ha demanat, en el cas d’alguns 
proveïdors, la documentació necessària per realitzar la coordinació 
empresarial.  

 
� Objectius de qualitat: S’ha realitzat  el seguiment de l’assoliment dels 

objectius del 2008  dos cops l’any, incorporant aquesta informació en 
l’informe corresponent i informant a la resta del Comitè. 
 

� Anàlisi dels resultats dels sistemes de medició i seguiment dels 
processos i conformitat del producte i/o servei (indicadors): S’ha fet el 
seguiment dels indicadors, tant dels propis processos, com de la resta dels 
processos. Es consideren propis els processos E-01 Dirigir i millorar 
contínuament amb 2 indicadors, l’E-02 Gestió d’activitats (serveis i 
projectes) amb 3 indicadors i l’S-04 Gestionar el Sistema de Qualitat amb 1 
indicador; En total doncs, qualitat ha  explotat les dades directament i 
introduït a l’aplicació corresponent la informació de 6 indicadors. Respecte 
els indicadors de la resta dels processos, la gestió ha estat de recordar les 
dates d’explotació en cada període, i també s’ha donat suport en la recollida 
de dades en molts dels processos. Finalment, el departament de Qualitat fa 
l’anàlisi i valoració dels resultats de tots els indicadors del Sistema i  
incorpora aquesta  informació als Informes de Revisió.  

 
� Reclamacions clients: S’han gestionat les 21 reclamacions produïdes 

durant l’any mitjançant el f luxe de treball del workflow RNOC i el sistema 
implantat l’any 2007 de convocatòria d’una comissió de reclamacions i 
enviament de resposta formal al client. Així, el departament de qualitat rep 
l’avís d’inici de la reclamació mitjançant el fluxe de treball i, si es tracta d’una 
queixa rebuda per una família es comunica a la Cap de Gabinet perquè 
convoqui la comissió, i si es tracta d’una empresa client del CET, és els 
mateix departament de Qualitat qui convoca  el comitè. En els dos casos es 
participa activament en la decisió de les mesures correctives, es revisa la 
resposta formal abans de ser enviada i es tanca el fluxe de RNOC. 
 
La distribució de les reclamacions per serveis es representa seguidament: 
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RECLAMACIONS

5

4

3

5

4

O-01 Gestionar el C.O.

O-02 Gestionar el C.E.T

O-03 Gestionar els U.S.A.P.

O-04 Gestionar la Residència i CAE

O-05 Gestionar el Servei d'habitatge

 Gràfic 1: Com es pot observar, la distribució de les queixes dels clients 
que els serveis han recollit dins el Sistema és bastant equitativa. 
 

� Resultats d’auditories: Respecte l’auditoria externa, s’ha contactat amb 
AENOR per programar l’auditoria de seguiment de la certificació en la ISO 
9001:2000. S’ha acompanyat als auditors i s’han treballat totes les 
observacions i no conformitats resultants. 

�  
En quant a les auditories internes, s’ha programat a inici de l’any, les 
auditories a realitzar. S’han comunicat tant al Comitè de Qualitat com a la 
resta de treballadors i s’han supervisat i arxivat totes les auditories internes 
realitzades. 
 
Des del departament de qualitat també s’ha realitzat alguna auditoria donat 
que el tècnic del departament també és auditor intern. 
 
Els resultats que s’han obtingut durant el 2008 a les auditories internes es 
presenten al gràfic següent, juntament als valors obtinguts els anys 
posteriors: 
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Gràfic 2: Es pot observar que els resultats de les auditories internes han anat 
millorat cada any per la majoria de processos. Cal ressenyar que al 2006 
només es van auditar els processos operatius (color verd). Els processos que 
no han millorat al 2008 han estat: E-01 Dirigir i millorar contínuament, E-02 

Gestió d’activitats (serveis i projectes), O-02 Gestionar el CE i S-01 Gestió.  

 
 

� Medició de la satisfacció dels clients: S’ha planificat la satisfacció del 
client per tipus de client (famílies, empreses i professionals) i s’ha gestionat 
fent seguiment de les actuacions per part dels diferents serveis i revisió i 
arxiu dels informes.  
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Gràfic 3: Es pot observar que els resultats obtinguts en el 2008 de la satisfacció 
dels clients dels serveis (famílies dels usuaris, peons del CET i empreses que 

contracten els serveis del CET) són millors que els resultats del 2007 en tots 
els casos. 
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� No conformitats / accions correctives / preventives: El departament de 
Qualitat ha gestionat durant aquest any 259 no conformitats. La tasca del 
departament en aquest sentit ha estat de revisar i tancar tots aquests fluxes. 
A més, un 40% d’aquestes no conformitats engegaven accions correctives, 
per tant, a més de revisar i tancar els fluxes, s’ha donat el vist i plau des de 
Cap de Qualitat. En els següents gràfics es mostra la distribució de no 
conformitats per processos i la tipologia de les no conformitats: 

 

Percentatge de No conformitats distribuides per processos
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Gràfic 4: El procés que va registrar més no conformitats l’any 2008 a estat l’O-
04 Gestionar la Residència, que ha generat més de la meitat. Els processos 
que el segueixen són l’O-02 Gestionar el CET i l’O-05 Gestionar el Servei 
d’habitatge. El que aquestes dades suggereixen és que aquests processos 
deuen ser els que tenen més integrat en el seu funcionament intern l’ús de les 
no conformitats.  
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 Gràfic 5: La majoria de no conformitats que s’obren a tota l’FVO són degudes a 

incidències de personal. Seguides per les derivades de les auditories i les que 
s’obren per Canvis en la planificació. 
 
� Accions i propostes de millora: Durant el 2008, el departament de 

Qualitat ha gestionat 88 propostes de millora. En aquesta ocasió, la tasca 
del departament consisteix en revisar i acceptar les propostes, tant en la 
forma com en el contingut dites propostes, abans de que la Direcció doni el 
seu vist-i-plau; i posteriorment, un cop acceptades, es fa el seguiment de 
totes elles fins que es poden tancar en el moment que s’arriba a la 
consecució de la millora proposada. En el gràfic següent es presenten les 
propostes que s’han generat des de cada procés: 
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Gràfic 6. El procés que ha originat mes propostes de millora ha estat l’O-04 
Gestionar la Residència i Centre de dia, seguit de l’S-03 Gestionar els 
RRHH, i l’O-02 Gestionar Centre Especial de Treball i S-04 Gestionar el 
Sistema de Qualitat.  

 
En quant a la tipo logia de les propostes de millora es poden diferenciar 3 grans 
tipus: documentals, informàtiques i de serveis, tot i que la majoria són millores 
documentals. També existeix una quarta categoria  que  només afecta al 
departament de RRHH que fa referències als perfils del lloc de treball. El 
percentatge de propostes de cada tipus és del 73’86% de propostes 
documentals, 10’23% de propostes informàtiques, 7’95% de propostes de 
Servei i 7’95% de propostes de perfil de lloc de treball. 

 
A més de gestionar les propostes, el departament, com impulsor de la millora 
contínua, també en genera. Durant aquest any han estat 16 les propostes 
generades, 6 des del procés E-01 Dirigir i millorar contínuament  i 10 des del 
procés S-04 Gestionar el Sistema de Qualitat. D’aquestes 16 propostes, 5 
corresponen a modificacions de la documentació derivades de no conformitats 
obtingudes en les auditories internes. Altres 5 també fan referència a millores 
en la documentació o en el format d’impresos però aquestes no són 
conseqüència de no conformitats d’auditories internes sinó de la voluntat de 
millora.  Haurien 3 propostes que es podrien considerar informàtiques, ja que 
consisteixen en la millora d’un fluxe de treball del Workflow ja existent per una 
banda, i per l’altre, la informatització  de dos aspectes: creació d’un fluxe de 
treball per als projectes (que fins aleshores es feia en format de paper amb les 
dificultats que això comporta); i creació d’un aplicació per recollir la informació 
dels indicadors de tots els processos. 
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Per últim, es van proposar 3 millores de servei, que poden incloure tant 
aspectes documentals com informàtics. Aquestes millores fa referència a la 
gestió de les reclamacions, proposant nous fluxes de treball més ajustats a les 
necessitats observades així com una revisió de la documentació per tal de 
descriure el procés que es proposa implantar de forma més detallada. 
 
La següent proposta pretén millorar la comunicació i augmentar el coneixement 
sobre el sistema de qualitat respecte tots els treballadors transmetent els 
resultats de les dades que s’obtenen anualment del sistema a l’atenció directa.   
Finalment, també s’ha proposat uns espais de reflexió pels auditors interns per 
tal d’unificar criteris i compartir inquietuds, amb el propòsit de millorar la gestió i 
coordinació de tots els aspectes relacionats amb aquesta figura (planificació i 
realització d’auditories internes, valoració del compliment legal...). 
 
3.5. Projectes 2009 
Per l’any vinent, el Departament es planteja tres grans objectius que marcaran 
les línies d’actuació i els projectes que enceti. 
 
Els objectius als que es fa referència són, per una banda, el de continuar 
potenciant el Sistema de Qualitat assolint noves certificacions; per altra banda, 
el d’adaptar el Sistema de Qualitat a les noves tecnologies; i per últim el 
d’ampliar el suport donat als professionals que participen directament de les 
exigències del sistema de gestió de la qualitat com ara els auditors i interns i 
d’augmentar la informació i coneixements sobre els aspectes del sistema de 
qualitat entre tots els professionals de l’FVO, sobretot entre l’atenció directa.  
Per tal d’assolir aquests objectius es plantegen els següents projectes: 
 

� Certificar en la normativa UNE EN ISO 14.001:2004 Sistema de Gestió 
medi ambienta l i en el estàndard OSHAS 18.001:2007 Sistema de 
Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball. 

� Implantar la normativa SGE 21 (Forètica). 
� Reducció de l’arxiu de documentació del sistema en format paper. 
� Creació d’espais de reflexió i posada en comú pels Auditors Interns. 
� Transmissió informació dels resultats del Sistema al personal d’atenció 

directe. 
� Demostracions dels nous fluxes de treball (reclamacions i no 

conformitats). 
� Creació d’una eina per valorar la satisfacció de l’usuari independentment 

de la capacitat comunicativa i el grau de discapacitat d’aquest.   
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4. Dept. Sistemes d’Informació 
4. 1. Introducció 
El Departament de Sistemes d'Informació de la FVO té com a objectiu principal 
l'administració i manteniment i optimització dels recursos informàtics tant en 
referent a la maquinària (servidors, estacions de treball, perifèrics, xarxes), com 
a les diverses aplicacions, tant externes com internes.  que estan disponibles 
per als diferents clients d'aquests recursos. 
 
4. 2. Activitats 
Al setembre de 2008, el Dept. de Sistemes d’Informació es consolida i s’amplia 
amb la incorporació d’un nou tècnic informàtic permetent reduir el temps de 
resposta davant incidències i, sobretot, millorar el servei que es dóna als 
diversos usuaris dels Sistemes d’informació. A més, també permet afrontar els 
futurs reptes d’una manera mes òptima.  
 
L'estructura informàtica actual de l’FVO consta de dos servidors principals i 73 
estacions de treball, distribuïdes en els diversos edificis de la Fundació (serveis 
centrals, àrea d’atenció diürna amb el Centre Ocupacional i el Centre Especial 
de Treball, àrea d’acolliment residencial amb la Residència i Centre de Dia i el 
Servei d’Habitatge amb les tres llars ubicades a Granollers). 
 
El Pla Estratègic 2007-2011, definia com a línia estratègica Millora del 
rendiment dels professionals a nivell informàtic i per a fer-ho es definia 
l’objectiu de crear espais virtuals de comunicació. Dins d’aquest objectiu 
s’ha realitzat les següents activitats:   
 
Potenciar l’ús d’intranet 

- S’han posat en funcionament dues aplicacions noves per a la gestió de 
la documentació de l’FVO. Una d’elles permet la gestió i recompte dels 
resultats dels diversos qüestionaris necessaris per a la detecció de 
suggeriments i millores dels diversos usuaris (tant interns com externes) 
dels serveis de l’FVO. L’altre aplicació té com a nom: DDD 
(Documentació Digital Disponible). Aquesta aplicació resol el 
problema de la dispersió de documentació. Els diversos documents 
s’organitzen en llibreries i nivells, permetent un accés fàcil, intuïtiu i 
ràpid a tota la documentació , en format digital, necessària per els 
diversos projectes.  

 
Incrementar l’ús de fluxes de gestió 
L’eina Workflow, continua com un d’els eixos principals dins el funcionament de 
l’FVO. Durant l’any 2008, s’han desenvolupat diversos fluxos nous, essent els 
més destacats: 
 

- RHABS: Flux que gestiona tot el procés de solicitud de permisos 
d’absentisme al Dept. de RRHH. Es un flux complex, que té en compte 
totes les possibles característiques dels permisos, gestiona les diverses 
autoritzacions necessàries i que garanteix la privacitat dels motius per 
els quals es sol·liciten els permisos d’absentisme. Amb aquest flux ha 
eliminat d’una manera pràcticament total l’ús del paper com a suport 
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principal. Tot el procés es informàtic, permetent una molt ràpida 
resolució de les sol·licituds. 

  
- GIQ: Aquest nou flux permet el registre per part dels responsables dels 

processos de Qualitat, dels diversos valors dels indicadors necessaris, 
per el correcte seguiment de les normes: 
UNE-EN-ISO 9001:2000 d’un Sistema de Gestió de la Qualitat.  
UNE-EN-ISO 14001:2004  d’un Sistema de Gestió Ambiental.  
OHSAS 18001:2007 d’un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en e l 
Treball. 
Al tenir totes les dades dels indicadors en format digital, les 
tasques de seguiment per part del Dept. de Qualitat es poden 
fer d’una manera àgil i eficient, permeten l’elaboració del 
Quadre de Comandament d’Indicadors de manera ràpida i 
automàtica. 

 
- PROJ:  El flux de Projectes s'ha dissenyat per agilitzar i millorar la gestió 

de projectes de la FVO. En un principi aquesta gestió es realitzava en 
format paper, cosa que comportava una no uniformitat a l'hora de 
desenvolupar el projecte i una lentitud per fer el seguiment corresponent. 
En aquest nou flux també s'han millorat aspectes del disseny a paper, 
mirant de solucionar problemes, com per exemple la mesura dels 
indicadors de grau d'acompliment de la planificació dels projectes, que 
actualment mitjançant el f lux ho realitza de manera totalment automàtica, 
millorant així el Sistema de Qualitat implementat a l’FVO. 

 
Dins de l’any 2008, també s’ha produit una millora important, amb l’implantació 
del producte empresarial SAGE L100. Aquest ERP, engloba la gestió 
comptable, gestió analítica, i gestio de producció de tota l’institució. Ha estat un 
salt important en quan l’us d’eines de gestio amb un producte punter , sòlid i 
modern. 
 
Dins de la línia estratègica d’Adequació dels recursos tècnics informàtics 
destaca l’objectiu de millorar els sistemes d’informació i que aquests 
estiguin a l’abast de tots els professionals. Dins d’aquest marc del Pla 
Estratègic al llarg del 2008 s’ha portat a terme les següents actuacions: 
 
Augment de la Capacitat i la velocitat dels servidors principals i la xarxa. 

- Un dels objectius més rellevants de l’any 2008 ha estat la renovació del 
servidor principal, augmentant-ne la capacitat, velocitat i fiabilitat, 
permetent una millor gestió dels recursos. 
 

4. 3. Projectes 2009 
El programari lliure també s’està introduint a la nostra institució. A finals del 
2008, el Comitè de Direcció de l’FVO, va acordar la progressiva implantació del 
programari lliure com a alternativa vàlida i coherent amb els nostres principis. 
En una primera fase, es substituiran els actuals clients de correu electrònic per 
aplicatius del tipus programari lliure. Això millorarà la gestió del correu 
electrònic, i també s’ampliarà de forma notable la gestió dels diversos 
calendaris compartits entre els diversos departaments de l’FVO. 
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Amb l’objectiu d’eliminar el màxim possible el paper en el mode de treballar 
de les àrees i serveis de l’FVO, la informatització de tota la documentació 
tècnica i de control, referent als actius d’immobilitzat, permetrà una gestió més 
eficient de tots aquest elements .  
 
L’actual Biblioteca es prepararà com a Sala de Formació. Amb la instal·lació 
de diversos equips informàtics, aquest espai serà de molta importància per a la 
formació dels usuaris dels sistemes d’Informació. 
 
Incrementar l’ús de les noves tecnologies. La difusió d’activitats mitjançant 
el vídeo, esdevindrà un repte important i per això es duran a terme cursos a les 
nostres instal·lacions, en concret de programari per edició de vídeo, permetent 
augmentar la qualitat i quantitat d’informació disponible de la nostra web. 
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5. Dept. de Psicologia 
5.1. Introducció 
El Departament de Psicologia neix com a conseqüència lògica de l’ampliació i 
reorganització dels serveis i recursos de què disposa l’FVO. Es constitueix a la 
vegada que la Direcció Tècnica de l’FVO, al setembre de 2008. El per què 
d’aquesta reorganització el trobem en la necessitat d’optimitzar els recursos 
existents i amb el convenciment i confiança que el treball en equip aporta 
riquesa tècnica, pluralitat i suma d’esforços. Tot plegat es tradueix en una 
millora substancial de la qualitat assistencial des de la vessant psicològica. 
 
El Departament de Psicologia és planteja donar una resposta integral i alhora 
individualitzada a totes les persones ateses a l’FVO i a les seves famílies que 
requereixen d’una ajuda especialitzada en aquest àmbit. És per això que 
treballa de forma unificada definint línies estratègiques d’intervenció, definint 
projectes i detectant les necessitats existents.  
 
També com a Departament és vol donar una resposta més amplia i capaç a les 
demandes existents, al mateix temps que és manté expectant i alerta de les 
noves tendències i necessitats aparegudes per la pròpia evolució de la 
persona, així com pels canvis socials que demanen  una readaptació de 
l’individu en el seu entorn. La persona amb discapacitat és troba immersa en 
canvis continuats, ja siguin socials, familiars o personals, la qual cosa fa que 
l’adaptació a tot plegat exigeixi d’un gran esforç i de recursos personals per fer-
hi front. 
 
5.2. Objectius 
- Organitzar un equip de psicòlegs que orienti la seva activitat cap a les àrees 
alhora que comparteixin objectius comuns. 
- Definir criteris d’actuació unificats. 
- Incrementar el suport a les àrees. 
- Revisió i anàlisi conjunt de casos. 
- Detectar les necessitats psicològiques de les persones ateses a l’FVO. 
- Dissenyar projectes psicològics conjunts. 
- Orientar el treball cap a una concepció holística de l’individu. 
 
5.3. Població atesa 
El Departament de Psicologia atén a tots els usuaris ubicats en els diferents 
serveis de l’FVO: Serveis d’atenció diürna i d’acolliment residencial. S’atenen 
tots els usuaris dels serveis ja sigui mitjançant l’atenció directa o bé gràcies al 
treball amb els diferents professionals que es relacionen diàriament amb les 
persones amb discapacitat. 
 
El treball amb les famílies sempre està vinculat a la problemàtica de la persona 
amb discapacitat, entenent que és imprescindible fer un treball coordinat amb 
tots aquells que envolten a la persona i que li poden oferir diferents i més 
amplis suports. 
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5.4. Professionals 
El Departament de Psicologia està format per tots els professionals de la 
psicologia de l’FVO. Així actualment n’hi ha 6, inclosa la Direcció Tècnica de 
l’FVO que és la responsable de la coordinació del departament. 
 
5.5. Activitats 
Donat que la posada en marxa del Departament de Psicologia és molt recent, 
les activitats que ha desenvolupat s’han centrat en aspectes de funcionament 
general amb la intenció d’assentar les bases perquè el desenvolupament del 
treball sigui sòlid i possible. Així des de setembre de 2008 s’ha treballat sobre: 
 
- Constitució i consolidació de l’equip de treball. S’ha constituït un equip de 
treball estable  i compromès amb el projecte, que ha definit un “seeting” per tal 
de assegurar la seva continuïtat i que alhora permet treballar amb confiança i 
seguretat. 
- Definició del seu funcionament. S’ha creat un espai fix de trobada i s’han 
establert uns criteris de funcionament que garanteixen la continuïtat del treball.  
- Definició dels objectius. Els objectius que s’han prioritzat aquest any són 
propostes generals d’organització i consolidació del departament. També s’ha 
considerat important fer difusió i donar a conèixer a les àrees el treball i l’abast 
del propi departament.  
- Recollida i elaboració de propostes de treball. S’han elaborat propostes de 
treball pel 2009 tenint en compte l’estudi de necessitats realitzat per cadascuna 
de les àrees i serveis. 
- Estudi de les diferents necessitats. S’ha començat a treballar dintre de 
cadascuna de les àrees l’anàlisi de necessitats. Es valoren els punt forts i 
febles que es detecten mitjançant el treball diari i a partir d’aquí s’elaboren 
propostes d’intervenció amb projecció de futur. 
 
5.6. Projectes 2009 
Els projectes pel 2009 plantejats per al proper any són: 
 
- Cicle de conferències adreçades a les famílies i organitzades per cada àrea i 
dirigides pels propis professionals de l’FVO. 
- Definir i pautar la coordinació amb els serveis externs de salut mental. 
- Crear un grup de treball que d’estudi, treball i formació sobre la discapacitat 
per síndrome orgànic. 
- Dissenyar un programa d’acompanyament als usuaris i famílies en transició a 
nous serveis. 
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6. Dept. de Treball Social 
6. 1. Introducció 
El Departament de Treball Social de la Fundació Vallès Oriental dóna suport als 
diferents serveis de la mateixa. La finalitat és atendre a les persones amb 
discapacitat intel·lectual, així com a les seves famílies, amb l’objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida. 
  
6. 2. Objectius 2008 
En aquest any 2008, s’ha treballat mitjançant la coordinació amb els diferents 
professionals dels departaments de la FVO.  
 
Centre Ocupacional (CO) 
• Continuació del projecte “canvi de servei”. Dirigit a aquells usuaris als quals 

se’ls ha valorat la necessitat de fer un canvi de servei. 
• Assessorar sobre la “sol·licitud de Centre de dia o Residència”  a les 

famílies d’aquells usuaris susceptibles de rebre aquest servei. 
 
Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) 
• Treballar i agilitzar el procés de recerca i selecció de treballadors pel CET. 
• Potenciar la normalització laboral dels treballadors del CET, treballar el 

“Projecte altes - baixes”, informar sobre els drets i deures del treballador. 
• Treballar amb les famílies i treballadors del grup de baix rendiment de l’àrea 

de manipulats del CET, per un possible canvi de servei. 
 
Comuns als diferents serveis 
• Coordinació amb les direccions d’àrees. 
• Coordinació amb Consell Comarcal i l’empresa Sagalés en tot allò referent 

al servei de transport. 
• Potenciar la coordinació amb els diferents serveis de la comunitat per 

treballar la integració i la normalització de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, CSMA, Centre de Serveis Socials, CAS, Planificació Familiar... 

• Recolzament a l’Associació de pares ASDISINT. 
 
Servei d’Habitatge  
• Reunió anual amb els familiars o tutors del usuaris, per tal de que coneguin 

l’equip tècnic i crear un espai més de comunicació. 
• Tenir una supervisió externa l’equip tècnic del servei d’habitatge 

conjuntament amb l’equip tècnic de la Residència. 
• Col·laboració en la unificació de criteris dels programes individuals i dels 

diferents informes que es lliuren a les famílies. 
 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” 
• Al llarg de l’any 2008 s’ha continuat intentant mantenir, en la mesura del 

possible, els acords realitzats amb les famílies pel que fa a les visites i/o 
sortides del Centre dels seus fills o familiars. Malgrat tot, l’evolució 
d’algunes persones i la pròpia situació de les famílies, com ja ha passat 
anys anteriors, ha fet necessari reduir algunes de les previsions establertes, 
tant en relació a les sortides dels caps de setmana com en relació a les 
vacances.  
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• S’ha seguit informant, orientant i assessorant a les famílies en les diverses 
tasques que del Treball Social se’n desprèn: pensions, incapacitacions... 

• També s’ha fet el seguiment d’aquelles famílies que necessitaven més 
ajuda per diverses situacions personals. 

 
Propis del Departament de Treball Social 
• Elaboració de la fitxa social informàtica, com a eina de recolzament pel 

Departament. 
• Iniciar les entrevistes individuals amb totes les famílies del CO, CET, Llars, i 

Residència i Centre de dia amb l’objectiu de recollir la fitxa social, explorar 
les necessitats socials així com les demandes o necessitats de l’usuari i/o 
família. 

• Informar i orientar sobre tots els aspectes, passos a fer i dubtes referents a 
la Llei de la Dependència i la Llei de Serveis Socials.  

• Realitzar les enquestes sobre les necessitats futures de les famílies, i 
elaboració de l’informe.  

• Col·laboració en la planificació i elaboració de la Primera Festa de Famílies 
del CO “Xavier Quincoces”. 

• Inici i coordinació del Grup de Suport de l’FVO. Adreçat a totes les famílies 
de l’FVO.  

• Col·laboració en l’elaboració de la Guia d’Acollida i el Reglament de Règim 
Intern.   

 
6. 3. Activitats 
Àrea d’Atenció Diürna 
Altes i baixes 
En aquest any 2008 s’han produït els  moviments següents en relació amb 
altes, baixes i canvis de serveis: 
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Gràfic 1. Numero d’usuaris atesos als diferents serveis, segons vist-i-plaus 
amb data 31/12/2007 – 31/12/2008. 

 
Atenció directa 
• Àmbit familiar 

Atendre a les famílies de les persones ateses als diferents serveis dels 
Tallers Xavier Quincoces és la tasca més rellevant del Treballador Social. Per 
tenir major coneixement de les necessitats i oferir el suport necessari. 

Inici del recull de les fitxes socials dels familiars, mitjançant entrevistes 
individualitzades per cada usuari.  
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Informar a les famílies sobre la Llei de la Dependències, els passos a 
seguir i on adreçar-se per tal de gestionar la sol·licitud. 

 
• Àmbit individual 

El Treballador Social també atén  les persones  en els diferents serveis 
donant orientació, informació, assessorament i suport.  
 
• Àmbit comunitari 

S’ha continuat el treball de coordinació amb els diferents serveis externs 
amb els que col·labora l’FVO, potenciant el treball conjunt amb els Centres de 
Serveis Socials d’Atenció Primària.   
  
Àrea d’Acolliment Residencial 
El departament de treball social a l’àrea d’Acolliment Residencial és el nexe 
d’unió de les famílies amb els professionals dels altres departaments i serveis, 
canalitza les demandes i les filtra, quan cal les deriva al professional 
corresponent, acompanya el familiar en un primer moment  si és necessari, i 
dóna respostes a aquells assumptes  que li són propis. 
 
Les activitats desenvolupades des del Departament de Treball Social a la 
Residència i Centre de dia han estat les següents: 
 
 
• Entrevistes individuals amb les famílies 
 
Al llarg d’aquest any 2008 s’han mantingut entrevistes individuals amb les 
famílies classificades en la següent tipologia: 

 
- De seguiment: són entrevistes realitzades amb la família d’usuaris que ja han 
estat ingressats al Centre. En aquestes entrevistes les famílies realitzen les 
seves demandes o exposen les seves problemàtiques i, es poden esdevenir 
nous pactes o compromisos. 
 
- Informatives: són entrevistes amb persones de fora del Centre que volen 
informació sobre el servei, generalment per algun familiar amb discapacitat 
intel·lectual. 
 
- D’acollida: són primeres entrevistes amb les famílies dels que seran 
properament usuaris del servei. En elles es recull informació sobre la seva 
situació personal i familiar i se’ls orienta sobre gestions a realitzar per l’ingrés. 
 

• Incapacitacions 
 
Des del Departament Social s’ha continuat informant a les famílies del procés 
d’incapacitació. 
 
Encara queden usuaris per incapacitar i serà feina de l’àrea, treballar amb les 
seves famílies a fi que aquest aspecte tan important estigui resolt abans que 
els dos progenitors faltin i no hi hagi cap responsable de l’usuari . 
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• Relacions familiars 
 
S’estableixen diferents canals de comunicació depenent sempre de la 
importància del tema que es vulgui tractar, utilitzant bàsicament l’entrevista 
individual , el telèfon i la carta escrita a casa. 
Es procura consensuar amb les famílies  i pactar, de forma que les accions que 
es facin siguin beneficioses per al resident però també per a la dinàmica del 
domicili familiar. 
 
• Preparació regular del cap de setmana 
 
Les sortides de cap de setmana dels residents s’han reduït de manera lenta, 
però continuada. 
 
Els motius del descens de les sortides han estat bàsicament els problemes de 
salut dels pares o familiars o fins i tot la manca d’un transport adequat o d’ajuda 
en el domicili per tal d’atendre’l adequadament. També hi ha casos d’usuaris 
que mostren trastorns de conducta en el domicili i, que s’han anat agreujant 
amb el pas del temps, com també el seu propi envelliment i en conseqüència, 
un deteriorament físic a més de psíquic. 
El descens es produeix no tant sols en la temporalitat de la sortida si no en la 
durada d’aquesta , passant d’un cap de setmana sencer a unes hores per fer 
un àpat i retornant de seguida 
 
Preparació regular de les vacances d’estiu 
 

Nombre % 
Residents que surten més d’un mes 2 3,12 
Residents que surten un mes 12 18,75 
Residents que surten tres setmanes 4 6,25 
Residents que surten dues setmanes 7 10,93 
Residents que surten deu dies 4 6,25 
Residents que surten una setmana 7 10,93 
Residents que surten menys d’una setmana 1 1,56 
Residents que reben visita i no surten 20 31,25 
Residents que no surten i no reben visita 7 10,93 
 
• Vestuari i estris personals dels residents 
 
El departament social gestiona els diferents aspectes relacionats amb la roba i 
els estris personals dels residents.  El personal d’atenció directa-referent de 
cada un dels residents és el responsable de vetllar perquè disposin de la roba 
adequada, així com de fer el canvi de roba de temporada i de demanar a la 
treballadora social allò que pensen que necessiten. 
 
Pel que fa als estris que les persones necessiten pel fet de viure a la 
Residència, com maquines d’afaitar, etc., es demana als familiars allò que és 
necessari per l’usuari. 
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Les activitats desenvolupades des del Departament de Treball Social al Servei 
d’Habitatge han estat les següents: 
 
• Implantació, des del mes de març, del  Seguimet general de l’usuari en un 

arxiu únic i conjunt per a tots els professionals  
• Reunió Anual amb famílies de l’equip tècnic del Servei. 
• Entrevistes individuals amb les famílies, per a elaborar la fitxa social. 
• De la mateixa manera que a la Residència i Centre de dia s’estableixen 

diferents canals de comunicació depenent sempre de la importància del 
tema que es vulgui tractar, utilitzant l’entrevista individual , el telèfon i la 
carta escrita a casa. 

 
6. 4. Projectes 2009 
Centre Ocupacional 
• Treballar les demandes d’orientació d’habitatge, Revisió de Grau, respirs 

familiars, gestió de prestació econòmica. 
• Continuació del projecte “canvi de servei”, per tal de donar prioritat a la 

correcte ubicació dels usuaris al servei més adient. 
 
Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) 
• Seguiment del “Projecte altes - baixes”. Així com l’adaptació dels 

treballadors al servei més adient. 
• Inici del recull de les fitxes socials dels familiars, mitjançant entrevistes 

individualitzades per cada treballador del CET. 
 
Residència i Centre de dia Valldoriolf 
• Mantenir i, si és possible, millorar les relacions dels residents amb la seva 

família en el seu entorn d’origen i, si això no es possible, afavorir les visites 
al Centre. 

• Procurar l’accés de la persona discapacitada intel·lectual i la seva família als 
serveis comunitaris normalitzats. 

• Informar, orientar i assessorar les famílies en els aspectes propis del treball 
social i del departament. 

• Realitzar un seguiment d’aquelles famílies més necessitades en l’àmbit 
socio-familiar. 

 
Servei d’Habitatge 
• Creació d’un Manual bàsic de funcionament del servei d’habitatge per part 

de l’equip tècnic, per tal que els nous cuidador/es coneguin e l servei.  
 
• Dintre de l’àmbit del treball amb les famílies: 

- Consolidar la reunió anual informativa 
- Realitzar festa d’estiu per les famílies 

 
Departament de Treball Social 
• Inici del Projecte de “Voluntariat”. 
• Donar continuïtat les entrevistes individuals amb totes les famílies del CO, 

CET i Llars, amb l’objectiu de recollir la fitxa social, explorar les necessitats 
socials així com les demandes o necessitats de l’usuari i/o família. 
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7. Àrea d’Atenció Diürna 
 

 
 
7.1. Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” 
 
7.1.1. Introducció 
El Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, forma part de l’Àrea d’Atenció 
Diürna de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) i atén a la persona adulta 
amb discapacitat intel·lectual en horari diürn oferint-li una atenció individual i la 
teràpia ocupacional necessària que faci possible millorar la interacció amb 
l’ambient que l’envolta, facilitant una atenció de tipus rehabilitador integral. En 
el C.O es realitzen una sèrie d’activitats que tenen la finalitat d’aconseguir 
l’habilitació estructural de la persona i una millora de la relació de l’entorn cívic, 
i a la vegada també assolir un conjunt d’habilitats i capacitats, extrapolables a 
la vida quotidiana de la persona i prepara-la per a la integració socio-laboral i 
aconseguir augmentar la seva qualitat de vida. 
 
Durant aquest any s’ha treballat per implantar les normatives ISO 14.001 sobre 
medi ambient i OSHA 18.001 sobre riscos laborals per poder certificar el pròxim 
any. 
 
S’ha vinculat l’ètica als processos de qualitat, concretament al Centre 
Ocupacional s’ha vinculat  al procés d’acollida d’un nou usuari. 
 
Arrel de l’informe de satisfacció del client del 2008, s’ha proposat la creació 
d’una nova sala informàtica amb la conseqüent dotació d’equipaments 
informàtics. 
 
A nivell d’organigrama funcional s’ha creat la figura del Director Tècnic del C.O, 
i es troba desenvolupant les seves funcions concretament des del mes de 
setembre.  
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Continuant amb la nova filosofia de treball d’atenció a la persona adulta amb 
discapacitat, aquest 2008 s´ha continuat amb la planificació d’un servei 
assistencial basat en l’atenció plural a l’usuari/ària. Centrant- se en la globalitat 
de la persona, però alhora oferint una atenció individualitzada, potenciant les 
capacitats i oferint els suports necessaris per optimitzar els seus recursos 
personals i potencialitats.  
 
La idea és oferir un ventall de possibilitats a l’usuari/ària que li permetin gaudir 
de diverses experiències extrapolables a altres àmbits de la seva vida 
quotidiana, de manera que ell mateix pugui optar i/o decidir, dins les seves 
possibilitats, sent part activa i partícip dels objectius de treball vers ell mateix.  
 
La Programació i la planificació d’objectius personals i de les activitats és basa 
principalment en la funcionalitat i el sentit pràctic de tot allò que es du a terme, 
oferint-li recursos i eines que ajudin a potenciar l’adaptabilitat de la persona en 
el seu entorn social i familiar més immediat.  
 
Aquest any 2008 s’ha continuat treballant pensant en nous objectius per als 
usuaris/àries atesos, enfocant les activitats des de la nova filosofia d’activitats 
en xarxa i continuant aplicant al Centre Ocupacional la norma ISO 9002. Com a 
eina vàlida per a optimitzar la qualitat del servei i la millora continuada de 
l’atenció vers els nostres usuaris/àries.   
 
Una altra idea clara i potenciada al llarg del passat any és potenciar un treball 
integral de manera que el professional, la família i principalment l’usuari, com a 
eix vertebral, siguin els principals protagonistes del la dinàmica general del 
servei.  
 
7.1.2. Població atesa 
 
A finals del 2008 el cens d’usuaris/àries atesos al Centre Ocupacional “Xavier 
Quincoces” és el següent: 129 persones ateses al STO, de les quals 49 són 
usuaris amb el barem d’ STO amb auxiliar i 67 usuaris al servei de SOI.  
 
Els canvis produïts al servei han estat bàsicament per alguna baixa per canvi 
de centre, així com alguns canvis de servei d’usuaris desplaçats de SOI a STO, 
i dos usuaris concrets atesos al CET que per diferents motius s’ han valorat 
com a usuaris de  SOI donant d’aquesta manera continuïtat a aquesta proposta 
de millora de la qualitat en l’atenció a la persona.  
 
Tot i això, a nivell psicològic al 2008 s’ha treballat en la valoració diagnostica i 
l’estudi complert dels usuaris nous que s’han incorporat al llarg de l’any, fent el 
seguiment de la seva posterior adaptació.  A la vegada s’ ha fet alguna 
intervenció psicològica sobre els usuaris que han experimentat  un canvi de 
servei. 
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Gràfic 1. Aquesta gràfica mostra els canvis i evolució produïda de desembre de 2007 
a desembre de 2008, especificant les altes i baixes durant el passat any. S’observa un 
equilibri entre les altes i baixes, fet que fa que hi hagi estabilitat en el servei. Donat que 
es tracta de baixes voluntàries que han estat cobertes i canvis de servei.  

 
7.1.3. Objectius 
 
Durant el passat any s’han potenciat els següents objectius comuns:  

• Treballar per la millora continua en l’atenció a l’usuari del servei.  
• Treballar de manera interdisciplinar entre les diferents àrees, 

departaments i en definitiva professionals del C.O., per tal d’optimitzar 
els recursos personals 

• Preveure les necessitats i plans de futur que calen i caldran en el servei. 
• Planificar i programar activitats i objectius personals en base a 

l’autodeterminació del DIP. 
• Potenciar i optimitzar la comunicació i el treball comú amb les famílies en 

benefici de la qualitat de vida de llurs familiars atesos al centre. 
• Continuar oferint dia a dia un suport i assessorament psicològic de 

qualitat als professionals d’atenció directa dels diferents serveis del CO. 
• Garantir, en cas que si sigui convenient,  una atenció i suport psicològic 

individualitzat a les persones ateses, col·laborant amb les famílies i si 
s’escau, en coordinació amb la resta  professionals externs de la salut 
mental que també hi treballen, amb la finalitat de dur a terme una tasca 
continuada i conjunta.    

• Coordinar-se amb la resta de l’equip, per tal d’aconseguir un enfocament 
global de la problemàtica de l’usuari del CO.  

• Participar en l’elaboració del Programa anual d’activitats i els programes 
individuals dels usuaris, vetllant per la seva correcta realització, 
potenciant l’adquisició de conductes i hàbits que permetin una major 
autonomia personal i social de l’usuari. 

• Valoració psicològica de noves places d’usuaris. 
• Elaborar els informes psicològics. 
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7.1.4. Professionals 
Durant l’any 2008 no hi ha hagut canvis destacables en la plantilla del STO i del 
SOI.  
 
De manera que es continua comptant amb una plantilla de professionals de 14 
monitors atenció directa a STO, 4 monitors atenció directa a SOI i 5 auxiliars de 
monitor, dels quals s’ha creat una plaça fixa durant aquest any.  
 
A nivell d’equip tècnic els canvi realitzats al servei son els següents: s’ha 
incorporat la figura de director tècnic i s’ha ampliat la jornada del psicòleg. Per 
tant l’equip està composat per 2 treballadores socials (una atenent a cada 
servei), 1 psicòleg i 2 pedagogs (que realitzen les funcions de coordinació). 
 
7.1.5. Activitats 
Al Centre Ocupacional es treballa en benefici de la integració social de la 
persona adulta amb discapacitat intel·lectual mitjançant una teràpia ocupacional 
acurada i un ajustament personal i social, adequat a cadascun dels 
usuaris/àries atesos al servei.  

 
Peu foto: Usuaris/àries de STO realitzant l’activitat de Taller Temàtic, Sant 
Jordi. 
 
D’un temps ençà es més que evident la disminució de l’ocupació terapèutica en 
benefici de les activitats d’ajust personal i social, donades les fluctuacions del 
mercat laboral, que dificulten la tasca de trobar feines prelaborals adaptades i 
adequades a les dificultats dels nostres usuaris/àries.  
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Peu foto: Usuaris de SOI reparant una taula, dins l’activitat de Taller de 
Tecnologia. 
 
Per això des de fa uns anys s’ha posat en marxa un canvi en la metodologia de 
treball que s’ha vist impulsat i consolidat aquest 2008, canvi estudiat i 
consensuat per tot l’equip professionals (tècnics i atenció directa), donant mes 
rellevància a les activitats pedagògiques i educatives, com a eina 
rehabilitadora, habilitadora, terapèutica i de manteniment tant de la salut física 
com emocionals del usuaris.  
 
En aquest sentit la Programació d’Activitats s’emmarquen dins el nou model 
d’atenció a la persona adulta amb discapacitat intel·lectual, on l’eix vertebrador 
del servei són les seves necessitats individuals. En aquest sentit es crea el 
Projecte d’Activitats en Xarxa.  
 
Actuacions: 

• Sortides amb transport propi. 
• Programa d’activitats en xarxa (desenvolupament). 
• Projecte Comunicació Família- educadors. 
• Revisió de Programes i Informes Usuaris. 
• Programa de Gestió Àrea Social (GAS). 
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Gràfic 2. Aquesta gràfica ens mostra el percentatge d’activitats realitzades al 2008. Es 
pot veure clarament que les activitats d’ajust personal i social superen en un 12% a les 
activitats prelaborals, donat que cada cop resulta més complicat trobar tasques 
manipulatives adequades al servei de C.O. sobretot al STO. Per tant, les d’ajust 
representen actualment la major part dels horaris setmanals dels diferents grups.  
 
ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
 
Durant aquest any 2008, a nivell psicològic, s’ha continuat treballant en la 
mateixa línia d’ altres anys vetllant per oferir un servei de qualitat adreçat a 
promoure el benestar emocional de les persones ateses i la promoció i 
prevenció de la seva salut mental. En concret s’ ha treballat realitzant :   
 

• Valoracions psicodiagnòstiques d’incorporació de nous usuaris. 
• Seguiments psicològics d’adaptació dels nous usuaris. 
• Seguiments psicològics puntuals d’aquells usuaris  més necessitats. 
• Coordinació amb els professionals que formen l’equip tècnic del CO. 
• Coordinació amb professionals externs al centre. 
• Coordinació i assessorament  individual per cada educador. 
• Coordinació amb les famílies. 
• Atenció en crisi. 
• Realització d’informes psicològics. 
• Participació el en projecte Residencial mitjançant l’elaboració d’ informes 

sobre els futurs usuaris necessitats d’aquest recurs. 
• Coordinació amb el Departament de Psicologia. 

 
 
En resum, a nivell psicològic es detecta una vegada més  la necessitat d’ una 
atenció psicològica més amplia dins el centre ocupacional, per tal que  es pugui 
treballar més des de  la prevenció i l’anticipació de les crisis. Però s’ha de tenir 
present la novetat d’ aquest any en referència a la dedicació en jornada 
complerta de la figura del psicòleg al C.O, tant en hores com a nivell de 
dedicació exclusiva al C.O. 
 
El gràfic següent mostra un resum de la dimensió d’ aquest treball : 
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Seguiments ps icològics puntuals Coordinació am b profess ionals  equip tècnic

Coordinació profess ionals  externs al centre Coordinació i assessoram ent individual educadors

Coordinació fam ílies Atenció en crisi

Inform es psicològics

 
Gràfic 4: Observant aquest gràfic es veu la gran dimensió de tota la tasca 
d’assessorament psicològic,  suport, coordinació  i contenció duta a terme amb 
els educadors i com amb aquesta dedicació, ha estat possible contenir des del 
propi grup un nombre important de les crisis. Tot i que per a millorar, és 
necessari un treball més específic i individual amb les famílies i  sobretot, de 
coordinació amb altres professionals externs.   

    
7.1.6. Projectes 2009 
Per al proper any 2009 es plantegen els següents plans de treball: 
 

• Continuar adequant les instal·lacions del Centre Ocupacional a les 
necessitats i demandes de la població atesa, amb la finalitat de millorar 
la qualitat en les condicions  

• Incrementar el nombre d’activitats d’Ajustament Personal i Social del 
servei de STO, amb tallers temàtics, artístics que permetin donar a 
conèixer a l’exterior  els diferents treballs i creacions realitzades (taller 
temàtic, bijuteria, taller de feltre, reciclatge paper). 
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Peu foto: Usuaris/àries de STO a la parada de Taller de Bijuteria. 

 
• Potenciar alhora les activitats especifiques per al servei de SOI, 

incrementant les activitats de caire pedagògic, com un treball comú dels 
grups (taller tecnologia, brigades de manteniment i nete ja, taller de 
pintura, centres d’interès) 

• Començar a treballar per preveure la futura implantació del Nou Model 
d’Atenció Diürna i l’impacte que provocarà en el nostre Centre 
Ocupacional  

• Creació de grups de treball de seguiment de casos, com a espai de 
reflexió i de trobada d’estratègies comuns equip professionals de C.O. 
(tècnics i monitors) 

• Elaboració d’una comissió conjunta de treball entre les diferents àrees. 
Amb la idea de valorar necessitats de millora i optimitzar l’eina del GAS.  

• Treballar en el nou model de Programa Individual (PI), elaborant-lo de 
manera conjunta entre les àrees de C.O. , USAP i Servei d’Habitatge, 
per a fer un tractament de l’usuari de manera global. 

• Continuar oferint un suport psicològic de qualitat garantint que el servei 
es va adaptant i es dimensiona el necessari per poder assumir  les grans 
necessitats de suport psicològic que presenten els usuaris atesos. En 
aquest sentit de cara a l’ any vinent es podrà donar continuïtat  a 
iniciatives com la del treball grupal entre monitors - tècnics CO amb la 
presentació de casos i augmentar la coordinació amb els professionals 
d’ atenció directa. 

• Reiniciar també la coordinació amb el Centre de Salut Menta l per tal de 
fer un bon seguiment i actuar de forma conjunta en benefici del propi 
usuari.  

• Continuar les reunions de coordinació iniciades en el 2008, entre el 
Psicòleg del CO i la Coordinadora d’usuaris del CO. 

• Continuar la coordinació amb el Departament de Psicologia. 
 
 
7.2. Administració 
7.2.1. Introducció 
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Aquest any diversos canvis a nivell intern i també extern han originat una 
reorganització en la realització de les feines fixes diàries i de periodicitat 
mensual i de les tasques pròpies de Secretaria. Alguns d’aquests canvis són 
entre d’altres, els nous impresos per subvencions, la creació de l’equip de 
recepció, proposta i formació com a auditor intern, gestió medicació, canvi 
direcció taller, incorporació a reunions CO i posterior confecció d’actes, 
coordinació amb Dept. Informàtica per al canvi de programa de biblioteca, etc. 
A part d’això, i com es fa habitualment, també es col·labora i treballa en 
coordinació amb els diferents departaments que formen l’Àrea d’atenció Diürna, 
donant el suport que puguin necessitar per tal de donar, des d’aquesta àrea,  
una atenció de qualitat a les persones, els usuaris i les seves famílies. 
 
7.2.2.Objectius 
• Coordinació amb el Departament d’Informàtica per a confeccionar els 

llistats d’assistència diària en suport informàtic. 
• Adaptació del programa de Biblioteca per tal d’agilitar la gestió. 
• Devolucions – Continuar  el treball per eliminar el deute antic, seguiment de 

nou deute acumulat i d’impagats ocasionals. 
• Suport i seguiment a recepció. 
• Procés electoral renovació del Consell Assessor i de Seguiment de l C.O. 
 
7.2.3.Activitats 
• A primers d’any i a l’espera dels nous mòduls de residència, es produeix un 

reajustament en les dates de confecció dels rebuts de gener i febrer.  
• També es canvien els impresos per a les subvencions de CET, amb la qual 

cosa i per poder recuperar la informació utilitzada fins ara es necessita la 
col·laboració del Departament d’Informàtica per poder fer el traspàs 
d’informació per aprofitar la feina feta anteriorment. 

• Al mes de febrer s’inicia la campanya de venda a les escoles. Enguany ha 
sigut un bolígraf que també s’ha venut als usuaris del taller que ho han 
demanat. 

• Es continua amb la gestió de medicació dels usuaris del taller que s’havia 
assumit per qüestions d’organització interna i a mitjans de març tota la 
gestió de medicació dels usuaris de Llars passa a gestionar-se des del 
Servei d’Habitatge, degut a que aquest Servei passa a formar part de l’Àrea 
Residencial. Des de l’ Àrea Diürna es continua amb la gestió de medicació 
de C.O.  

• Al mes d’abril des de coordinació de USAP es fan diverses proves i canvis 
segons els resultats de cara a la creació de l’Equip de Recepció, originant 
el seguiment constant i la formació de cada una de les persones de l’equip. 
Posteriorment, al mes de novembre queda establert un horari setmanal 
amb la distribució horària i lloc per cada persona integrant de l’Equip. Es 
continua amb el suport i seguiment a recepció. 

• També al mes d’abril es passa a formar part de l’equip d’auditors interns de 
l’FVO, efectuant la formació corresponent i participant en la Auditoria 
interna com a pràctiques de la formació. També es participa a les reunions 
de seguiment d’ISO. 

• Es continua amb el treball exhaustiu per eliminar els deutes de rebuts antics 
i la gestió de les noves devolucions.  
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• En quan a la gestió de la Biblioteca, s’ha continuat treballant en el registre 
de revistes i de noves adquisicions de llibres a la espera de catalogació. A 
finals del mes d’octubre s’instal·la un programa actualitzat per la gestió de 
la biblioteca  per part del Departament d’Informàtica. De tota manera seria 
de molta utilitat que es poguessin catalogar els llibres per a una millor 
localització i arxiu al prestatge. 

• Al mes d’octubre s’inicia la gestió de la Campanya de la loteria de Nadal 
que finalitza a mitjans de desembre.  

• A l’octubre es gestiona la repartició de les entrades de la representació de 
la obra de teatre que es farà a Canovelles el dia 22 de novembre. Durant 
l’any s’ha participat com a membre de la Comissió de Teatre en les 
reunions i en les tasques de logística assignades per a la preparació de la 
obra  i donant el suport necessari el dia de la representació. 

• A mitjans d’octubre es produeix la reincorporació a les reunions de tècnics 
de Centre Ocupacional i la posterior elaboració de les actes d’aquesta 
reunió. 

• Al mes de novembre es fa la transcripció a ordinador del llibret del 
Reglament de Règim Intern per a la seva revisió per part del Departament 
corresponent. 

• En quan al Consell Assessor, apart de la transcripció de les actes 
corresponents a la les reunions efectuades durant l’any, es preparà el 
procés electoral per a la renovació dels membres del mateix que finalment 
queda aplaçat per a principis del 2009. 

 
7.2.4.Projectes 2009 
• Coordinació amb el Departament d’Informàtica de confeccionar els llistats 

d’assistència diària amb suport informàtic. 
• Actualització registre llibres i revistes Biblioteca. 
• Catalogació dels llibres nous Biblioteca o classificació provisional. 
• Devolucions – Treballar eliminació el deute antic i seguiment impagats. 
• Suport i seguiment a recepció. 
• Recuperar el projecte anterior d’instal·lació d’ordinador a recepció amb 

programa bàsic per a consultes. 
• Acabar el procés electoral per a la renovació del Consell Assessor i de 

Seguiment. 
 
7. 3. Consell Assessor i de seguiment 
7.3.1. Introducció 
El Consell Assessor i de seguiment del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” 
és l’òrgan de participació, en el que estan representats l’entitat titular del 
Centre, els professionals  i els usuaris o els seus representants legals, en 
nombre de dues persones per cadascun dels estaments, elegides 
democràticament i actuant de secretari sense vot, el Director-tècnic del Centre 
Ocupacional.  
 
7.3.2. Objectius 

• Informar de la programació anual d’activitats del Centre.  
• Rebre informació de la marxa general del Centre. 
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• Buscar els recursos i les possibles solucions a les inquietuds i 
demandes del col·lectiu de pares, professionals i usuaris/es dels Tallers. 

• Crear i seguir propostes de millora i projectes per als diferents serveis. 
• Potenciar la col·laboració amb l’Associació ASDISINT. 
• Renovació del Consell Assesor. 
 

7.3.3. Activitats 
Durant l’any el Consell Assessor s’ha reunit en tres ocasions i a part de les 
seves funcions habituals, s’han tractat els temes següents: 
 

• Aprovació del Programa anual d’activitats.  
• Seguiment de situacions particulars d’usuaris. 
• Informar del canvi de la Direcció tècnica del C.O 
• Continuar amb el seguiment de la proposta d’unificació del horari del 

CO, conjuntament amb  tota l’Àrea de Serveis Diürns: Durant aquest any 
l’FVO i el Consell Assessor inicien conjuntament una línia de treball amb 
el consell Comarcal amb l’ objectiu de poder donar la cobertura horària 
estipulada des de la Generalitat, s’ insisteix aquesta necessitat per 
poder complir la normativa vigent en les hores d’ assistència ( 40 h. 
Setmanal ), per aconseguir aquest fi primerament es va convocar una 
Assemblea de famílies per debatre el tema i conèixer la opinió i el 
posicionament de les famílies al respecte. 

• Aprovació del procés per a  la renovació del Consell Assessor. Es fixa la 
data per el pròxim més de Gener 2009, per la constitució de la Comissió 
electoral del procés. 

• Informar dels resultats de la enquesta de satisfacció del client i les 
conseqüents propostes de millora a nivell de les activitats 
desenvolupades : “ Activitats en xarxa “, nou equipament informàtic, 
futures reformes de l’  estructura del C.O. 

• Informar sobre l’ impacte que suposarà la posada en marxa del nou 
Model d’ Atenció Diürna. 

• Informar sobre l’ estat actual del nou projecte Llar- residència Jaume 
Anfruns i Janer a Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
7.3.4. Projectes 2009 

• Continuar el suport a les demandes del col·lectiu de pares, professionals 
i usuaris/es del C.O. 

• Crear i seguir propostes de millora i projectes per als diferents serveis i 
en concret la unificació de l’horari. 

• Potenciar l’interès i la participació de les famílies a través dels seus 
representants. 

• Potenciar la col·laboració amb l’Associació ASDISINT. 
• Continuar treballant FVO i el Consell Assessor la línia de treball amb el 

consell Comarcal amb l’ objectiu de poder donar la cobertura horària 
estipulada des de la Generalitat. 

• Formar  la Comissió electoral del procés per la renovació del Consell 
Assessor amb la finalitat en aquest any de la constitució del nou Consell 
Assessor.  
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7.4. Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” 
7.4.1. Introducció 
En el Centre Especial de Treball es realitzen tota classe d’activitats industrials, 
comercials i de serveis, com són, entre d’altres, el servei de conservació i 
manteniment de zones ajardinades, serveis de neteja per la conservació i 
manteniment de béns mobles i immobles, servei de bugaderia, administració, 
cuina i altres. 
 
El CET ha seguit treballant, al llarg del 2008 per la professionalització del servei 
i dels treballadors que l’atenen. 
 
Tenint clar aquest objectiu, contínuament sorgeixen propostes de millora 
adreçades als resultats que recull el client, i adreçades a la direcció en la qual 
cal centrar els esforços per optimitzar els recursos disponibles al Centre 
Especial de Treball, tant humans com de maquinària i espai. 
 
7.4.2. Objectius 
Els objectius del 2008 pel CET han estat: 
 
- Millorar la productivitat de les seccions del CET (Servei de Manipulats 
Industrials i Servei de Jardineria). 
- Desenvolupament de la campanya de màrqueting i estudi de mercat. 
 
La consecució d’aquests dos objectius, ha portat al desenvolupament de 
diferents projectes i actuacions, detallats més endavant. 
 
 
7.4.3. Població atesa 
Clients del servei de Manipulats Industrials: Henkel Ibérica, S.A., La Piara, S.A., 
KH Lloreda,S.A., Martínez Llenas, S.A., Nutrexpa, S.A., Simon, S.A., Pastas 
Gallo, S.A., Vivanco, S.L. 
 
Clients del Servei de Jardineria: 
Empreses Públiques: 
· Ajuntament de Granollers - contracte en vigència des de 1993. 
· Ajuntament de Montornès - contracte en vigència des de 1993. 
· Ajuntament de les Franqueses - contracte en vigència des de 1995. 
· Ajuntament de la Roca - contracte en vigència des de 1996. 
· Ajuntament de La Garriga – contracte en vigència des de 2001. 
· Ajuntament de Vilanova del Vallés – contracte en vigència des de 2003, i 
ampliació per concurs des de 2005 
 
Empreses Privades: 
 
· Calier, S.L. - contracte en vigència des de 1995. 
· Marbay, S.A. - contracte en vigència des de 1997. 
· General Biscuit - contracte en vigència des de 1997. 
· Eaton, S.A. - contracte en vigència des de 1997. 
· Hydroaluminio, S.L- contracte en vigència des de 2007. 
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· Immogra, S.L- projecte de construcció d’un jardí en una zona 
comunitària de Les Franqueses del Vallès. 
 
7.4.4. Professionals 
Durant el 2008, el CET ha donat feina a un total de 81 peons, distribuïts: 
Servei de Jardineria = 28 
Servei de manipulats industrials = 48 
Serveis generals = 5  
 
El CET ha comptat durant el 2008 amb un total de 6 mestres de taller en 
jornada completa, a més d’un a jornada parcial, i un més que ha fet de reforç 
durant els períodes de vacances dels monitors del servei de jardineria. 
 
A més, dels mestres de taller, dos professionals més completen el personal 
d’atenció directa: els coordinadors de servei. 
 
Fora de l’atenció directa, la Cap de Producció i la Secretària de Producció, 
completen l’organigrama del CET 
 
7.4.5. Activitats 
A més de les activitats rutinàries i pròpies del Servei de Manipulats i del Servei 
de Jardineria, i encaminades a la consecució dels objectius marcats pel 2008, 
s’han desenvolupat les següents activitats: 
 
Pel que fa a l’objectiu de millorar la productivitat de les seccions del CET: 
 
· Durant el 2008 s’ha consolidat un nou organigrama del CET, que 
equipara les funcions en els dos serveis: Jardineria i Manipulats Industrials. 
Així, s’ha promogut la figura d’un coordinador per manipulats igual com ja el 
tenia el servei de jardineria. D’aquesta manera s’ha aconseguit una coordinació 
més immediata entre els professionals de cada servei, i també entre els dos 
serveis. 
 
· Enguany s’ha consolidat l’obertura del servei de manipulats durant el 
mes d’agost. S’ha equipat una part de la zona de producció com a zona 
refrigerada, per donar servei a manipulats que fins ara calia descartar a l’estiu 
degut a les altes temperatures, i aquesta inversió, ha contribuït a la 
consolidació del calendari d’obertura. 
 
· El Servei de Manipulats Industrials, al llarg de l’any 2008, ha donat 
continuïtat a les relacions de confiança amb grans empreses, garantint 
estabilitat i especialització laboral, potenciant el treball amb promocions de 
retràctil, i mantenint una part de manipulació associada a feines estables i de 
llarga durada en el temps. 
 
· Al Servei de Jardineria  s’ha fet un esforç per implantar mecanismes  
d’agilització de la programació i execució de les comandes extraordinàries que 
demanen els clients, i per la gestió d’urgències pròpies del servei que es 
presta. Agilitat i qualitat en el servei, és el que s’ha aconseguit amb la 
implantació d’aquests mecanismes. 
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· Curs pràctic d’esporga arbustiva per a peons de jardineria de diverses 
brigades. Alhora el curs ha obert la porta al desenvolupament de tasques 
especialitzades dintre de cada brigada de manteniment del Servei de Jardineria 
del CET. 

 
 
Peu foto: Desenvolupament de tasques especialitzades en poda. 
 
· Construcció del jardí de la comunitat de veïns del carrer Illes Medes, a 
Les Franqueses del Vallès. Rebre una comanda de construcció d’un jardí, ha 
estat un repte que només s’ha pogut assumir havent afrontat la 
professionalització de les brigades de jardiners com un repte de tots. 
 
Pel que fa a l’objectiu de desenvolupar la campanya de màrqueting i estudi de 
mercat: 
 
· Elaboració d’un díptic comercial, i mailing a empreses pre seleccionades 
com a potencials clients de manipulats. 
 
· Assignació de les funcions de comercial al Coordinador del Servei de 
Manipulats Industrials. 
 
7.4.6. Projectes 2009 
El 2009 se segueix treballant  sobre l’objectiu de millorar la productivitat de les 
seccions del CET. Es treballa sobre projectes separats per cada una de les 
seccions, i aquests projectes es preveuen tan complexes, que caldrà 
probablement, seguir-los desenvolupant en propers anys. L’experiència dels 
dos darrers anys, ha demostrat que l’objectiu de millora de la productivitat és un 
objectiu de millora constant, que cal anar adaptant tant al mercat intern com 
l’extern. 
 
Pel 2009 , davant la propera certificació en la norma de qualitat ambiental ISO 
14001, es planteja  el projecte de Valorització interna (compostatge)  del 70% 
del residu verd que es genera al Servei de Jardineria del CET.  
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Ampliació de nous llocs de treball en l’àmbit dels serveis, dissenyant juntament 
amb els USAPS un “servei de neteja”. 
 
7.5. USAPS 
7.5.1. Introducció 
El servei d’USAP, al llarg del 2008, ha estat treballant de cara a poder oferir un 
servei de qualitat als treballadors del CET, vetllant per un coneixement i 
comprensió de la seva situació i per oferir un ajustament adequat dels suports i 
ajudes que se li poden oferir.  
 
La principal actuació que es va plantejar el servei d’USAP dels Centre Especial 
de Treball “Xavier Quincoces”, era oferir al llarg del 2008 una millora del 
benestar psíquic i emocional dels treballadors, potenciant la seva normalització, 
integració social i laboral i l’acompanyament cap a una  millora de la seva 
qualitat de vida. 
 
7.5.2. Objectius 
Al llarg del 2008 des de l’USAP s’havia marcat com a objectiu fonamental, oferir 
un suport al treballador de forma individual, tenint en compte la seva realitat 
bio-psico-social, podent establir un programa de suport individualitzat (PI) on hi 
participés directament el propi treballador, obert, flexible i dinàmic, però amb 
una metodologia de treball clara i rigorosa.  
 
7.5.3. Població atesa 
Al llarg de l’any 2008 la població atesa al CET va arribar als vuitanta-sis 
treballadors, tres dels quals van ésser contractats el mateix any, dos al servei 
de jardineria i un al servei de manipulacions, envasaments i retràctil industrial.  

 
Peu foto: Al 2008 el CET va arribar als vuitanta-sis treballadors. 
 
L’any 2008 va finalitzar amb vuit baixes de treballadors: quatre d’elles van ser 
excedències; dues van ser degudes a la finalització del període de contractació; 
de les dues que resten, una va donar-se  per la necessitat d’orientació i traspàs 
a un servei més ajustat (SOI); i la que queda va ser una baixa voluntària.     
 
7.5.4. Professionals 
L’USAP és un servei de suport que s’ubica i s’ofereix des de l’estructura de 
l’Àrea de Serveis Diürns de l’FVO, i que el conforma un equip de professionals 
composat pel psicòleg coordinador del servei, la treballadora social i vuit 
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monitors de suport qualificats que desenvolupen la seva tasca de manera 
integrada a les activitats productives dels diferents serveis. 
 
7.5.5. Activitats 
S’ha ofert continuïtat en l’exploració i la valoració de les necessitats de suport 
social dels treballadors, amb la finalitat de garantir que la normalització laboral 
que els proporciona el treball que realitzen en el marc del CET, pugui revertir 
en una millora de la seva integració social, millorant el seu benestar i qualitat de 
vida. Es per això que al llarg de 2007 es va elaborar un registre de detecció de 
necessitats socials i exploració general des de la mateixa perspectiva del 
treballador, que s’ha seguit treballant al llarg del 2008, amb la col·laboració de 
les famílies. Tot i que degut al volum de feina que suposa i el temps que cal 
destinar per a cada trobada, s’ha plantejat seguir treballant amb la col·laboració 
de les famílies al llarg dels següents anys.  
 
D’altra banda tenint en compte la col·laboració del psicòleg del servei d’USAP 
en la investigació “L’adaptació i validació del Supports Intensity Scale (SIS)”, 
està previst utilitzar aquest instrument, actualment adaptat a la població 
catalana amb el nom d’Escala d’Intensitat dels Suports (EIS), per tal de 
conèixer amb una major dimensió, els suports i la formació que necessiten per 
millorar el seu benestar, autonomia, qualitat de vida i integració social.  
 
Des del servei d’USAP, a banda de les intervencions programades i treballades 
al llarg del 2008, s’ha donat continuïtat a les tasques del dia a dia marcades pel 
servei: 
 
· A nivell de PI, al 2008 s’ha donat continuïtat al treball marcat des dels PI 
dels treballadors del CET, on s’han treballat els objectius marcats per cada 
treballador amb la col·laboració de tot l’equip d’USAP.  
· S’han mantingut les coordinacions amb els monitors dels serveis de 
manipulats i jardineria, així com les persones encarregades de la formació i 
adaptació laboral dels peons ubicats en els diferents serveis que es troben a 
l’FVO (cuina, bugaderia, recepció) 
· S’ha treballat amb les famílies i treballadors del CET, col·laborant amb e l 
seu entorn social, mèdic i comunitari més immediat, i actuant sempre que ha 
estat necessari per la promoció i l’atenció de la salut mental i l’ajustament 
personal dels treballadors. A continuació mostrarem el gràfic on es desglossa 
part del treball dut a terme al llarg del 2008:  
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Actuacions del servei
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Gràfic 1: Com podem observar en el gràfic, des del servei d’USAP s’ha ofert un 
important suport i tractament de les dificultats psicològiques de les persones 
ateses. Cal destacar que la coordinació i col·laboració amb el servei del CSMA i 
el Centre de Serveis Socials, també ha estat fonamental per oferir el suport 
necessari extern al servei. 
 
· També al llarg del 2008, i continuant amb el desplegament i posada en 
marxa dels sistemes de qualitat comuns a tota l’FVO, el servei d’USAP ha 
passat els qüestionaris per mesurar el grau de satisfacció dels treballadors amb 
el servei de suport que se’ls ofereix des d’USAP. 
 
Un altre factor a tenir en compte és el paper de la dona al CET. Cal destacar 
que donada l’organització que tenim a l’àrea d’atenció diürna, no existeix 
diferenciació entre homes i dones a l’hora de fer un contracte. Tampoc a l’hora 
de realitzar les tasques de treball requerides, ja que els programes que es 
realitzen a nivell individual segueixen els mateixos criteris per a tots els 
treballadors i ja s’inclouen les adaptacions individuals necessàries. Quan es 
decideix el programa de cada peó del CET, es té en compte el seu grau de 
discapacitat, les capacitats i els recursos personals que disposa per 
desenvolupar una tasca, ja sigui per la secció de manipulats o jardineria. En 
cap moment, com ja hem dit abans, es fan distincions per sexe, de manera que 
tots els treballadors del CET perceben el mateix sou, la mateixa formació i 
l’atenció necessària per part de ls professionals de l’USAP.  
 
7.5.6. Projectes 2009 
Al llarg de 2009, des del servei d’USAP es preveu oferir continuïtat a la tasca 
realitzada fins ara i a ls objectius de treball en marxa. 
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D’acord amb els objectius i la voluntat de millora constant, es vol donar 
continuïtat al projecte de Potenciació de USAP al llarg del 2009, per garantir la 
millora contínua i un servei de suport eficaç, capaç d’oferir una atenció i 
formació de qualitat que permeti l’adaptació dels treballadors amb discapacitat 
als requeriments concrets de cada lloc de treball. 
 
Per això i per tal de poder fer front als nous reptes que es plantegen, cal 
potenciar el servei d’USAP i poder adaptar-lo en tots els sentits a les noves 
demandes de la societat. Tant el servei d’USAP com el CET tenen importants 
reptes que cal treballar el proper any. L’empresa que és el CET es troba en un 
procés de canvi continuat ja que ha d’adaptar-se i anar especialitzant en funció 
de la demanda de mercat actual, per això es treballa de forma imparable oferint 
continuïtat a la tasca del dia a dia de forma conjunta., a més de cercar 
alternatives laborals que afavoreixin la integració laboral, com per exemple la 
creació d’una empresa de serveis de neteja. 
 
Al llarg del 2008 ja s’ha treballat la realització de programes continuats de 
formació als treballadors, de l’assistència als enclavaments, així com 
l’establiment de les relacions i suports socials, de rehabilitació i terapèutics 
necessaris per una millor adaptació social i laboral de ls treballadors. Es a dir, 
una major intervenció i actuació social, tenint en compte que la integració 
laboral, per si mateixa, no és garantia d’una major integració social i qualitat de 
vida. 
 
D’altra banda, des del servei d’USAP davant les diferents situacions de 
necessitat en les que ens hem anat trobant, és vol definir la creació de nous 
grups  de treball. L’objectiu d’aquests grups de treball estaria centrat en abordar 
diferents situacions que viuen els treballadors a nivell personal, i poder oferir el 
recolzament, orientació, suport i ajut necessaris. Aquests grups de treball 
podrien centrar-se en oferir suport a les mares treballadores del CET, 
l’educació dels fills, la convivència en parella o d’altres necessitats o situacions 
que puguem detectar per treballar-les.  
 
Per tot plegat, és important donar una nova empenta al servei i davant les  
noves demandes que ens arribin, potenciar-lo i donar-li els recursos necessaris 
per afrontar amb èxit la tasca del servei. 
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8. Àrea d’Acolliment Residencial 

 
 
8.1. Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” 
8.1.1. Introducció 
La Residència i Centre de dia “Valldoriolf”, hi viuen 64 persones i 12 que venen 
de dilluns a divendres de deu del matí a sis de la tarda. L’any 2008 destaca per 
que s’han treballat diversos eixos, principalment l’atenció als usuaris, treballant 
exhaustivament amb els programes individuals i mapes de vida, l’atenció a les 
famílies, millorant la comunicació i possibilitant la participació més activa en el 
centre, millorar la relació amb l’entorn i el confort del centre, millorar la qualitat 
del servei, així com, millorar la cohesió del treball en equip per compartir 
coneixements i experiències. 

 
8.1.2. Població atesa 
La Residència i Centre de dia “Valldoriolf”, d’acord amb la seva capacitat, ha 
acollit al llarg del 2008 un total de 76 persones, 64 en règim de residència –el 
84% - i 12 en règim d’atenció de dia –el 16%-. 

 
Podem dir que totes elles, d’acord amb el que s’exposa en el Decret  271/2003 
de data 4 de novembre del DOGC, són persones amb necessitats permanent 
de suport de tipus extens o generalitzat en totes o quasi totes les àrees 
d’habilitats adaptatives (comunicació, cura personal, vida a la llar, habilitats 
socials, utilització de la comunitat, autodirecció, salut i seguretat, habilitats 
acadèmiques funcionals, oci i lleure),  amb un funcionament intel·lectual, en el 
moment actual, molt per sota de la mitjana i, en general, molt limitat.  

 
La taxa d’ocupació l’any 2008 ha estat del 100%, s’han produït 3 baixes de 
Residència i cap de Centre de Dia que han estat cobertes de forma bastant 
immediata. 
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Cal assenyalar, que amb  freqüència, presenten conductes desadaptades o 
trastorns del comportament, així com trastorns motors i neurològics. En alguns 
casos s’associen a dèficits sensorials. 

 
De totes maneres, no hem d’oblidar que conjuntament amb totes aquestes 
limitacions, les persones usuàries presenten punts forts en altres capacitats, en 
les que ens recolzem  per ta l de promoure la seva millora. 

 
Tot seguit exposem les característiques més definitòries de la població atesa 
en el centre. 
 
Pel que fa a l’edat, la franja més representada  és la de 18 a 30 anys, amb un 
34%, seguida per la de més de 40 anys amb un 33%. De 0 a 17 anys hi ha un 
1% i  de entre 31 a 40 anys tenim una població del 32%. Això  dóna idea que la 
població és majoritàriament jove. El 57% son homes i el 43% dones. 
 
En relació al funcionament intel·lectual, la majoria es situen en el ventall de 
“sever-profund”. Per diferents circumstàncies també contem amb alguns pocs 
usuaris de C.I. superior,  encara que les seves limitacions en les capacitats 
adaptatives o trastorns associats, fan que requereixin suports extens o 
generalitzats. 
 
Com hem assenyalat, les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats 
de suport extens o  generalitzat acostumen a presentar un conjunt d’alteracions 
associades que comporten i donen lloc a una intensificació dels suports que 
requereixen per atendre les seves necessitats. Entre els usuaris del Centre 
destaquem les següents, assenyalant el percentatge en cada una d’elles: El 
50% dels usuaris presenten dèficits motrius importants de la marxa. Un 57% 
pateixen epilèpsia. El 4%  tenen alterada la visió sense que pugui ésser 
corregida amb ulleres o be són cecs i el 12% presenten hipoacusia o sordesa. 
El 37 % del total de la població atesa presenta trastorns de conducta, dels qual 
un 18% greus, un 12% lleus i un 7% puntuals (considerant puntuals els que 
només es donen davant de determinades situacions o en moments  concrets, 
sigui quina sigui la gravetat del trastorn). En relació a la comunicació, un 83% 
no disposen de cap llenguatge verbal i només es comuniquen per signes o 
sons molt bàsics.  Al voltant del 64% de tots els atesos no controla esfínters, 
precisant d’un horari de control o de l’ús de bolquers. 
 
Aprofundint en els dèficits motrius, els trastorns del comportament i en les 
limitacions comunicatives que presenten els usuaris, podem fer les següents 
classificacions o categoritzacions: 
 
Pel que fa als dèficits motrius observem que el 50% dels usuaris en presenten, 
d’aquests, un 9% precisen d’ajudes ortopèdiques, majoritàriament, cadires de 
rodes per els desplaçaments, 28% necessiten 3ªpersona i la resta, i un 13% 
ajudes ortopèdiques més 3ªpersona. 
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Gràfic 1: Tipus d’ajudes que necessiten els usuaris, segons els dèficits motrius 
que presenten 
 
En relació als problemes de comportament cal destacar que el 63 % de les 
persones usuàries del Centre no presenten  trastorns de conducta mai o be ho 
fan de manera molt puntual; un 37% presenten trastorns de conducta en 
determinats moments podent ser més o menys greus. 

 
Aquestes alteracions de la conducta són sovint el resultat de factors biològics, 
psicològics, socials o ambientals que intervenen en la persona  i ocasionen 
aquest episodis. Per exemple un malestar físic, emocional o l’ incapacitat per 
comunicar-se són de vegades els motius principals pels quals apareixen els 
trastorns de conducta. 

 
Dins aquests trastorns, d’acord amb la classificació de l’ICAP, el percentatge 
més alt correspon a conductes disrruptives, hetereoagressions i a les 
conductes no col·laboradores. Aquestes conductes que es presenten de 
manera puntual durant algun moment del dia , anirien molt relacionades amb el 
problemes comunicatius que presenta la nostra població.  

  
Les autolesions i heteroagressions són conductes que presenten un grup molt 
concret de persones i que poden variar en quan a la seva  gravetat e intensitat. 
Les conductes d’aïllament i estereotipies es presenten en el grup de  persones 
que menys es relacionen amb el seu entorn. 
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Gràfic 2: Tipus de trastorns de comportament 
 
Per últim, en relació a les limitacions comunicatives,  cal destacar que un 19% 
de persones es comuniquen amb  llenguatge verbal, tot i que amb dificultats. 
Un 80% de persones no es comuniquen verbalment i ho fan mitjançant signes, 
gestos, expressió facial o emeten sons molt bàsics. I un 1% utilitzen el sistema 
de comunicació SPC mitjançant pictogrames.              

 
8.1.3. Objectius  
L’avaluació de les línies d’actuació i dels objectius que plantejàvem per cada 
una d’elles, es poden resumir en els següents punts 

 
Objectiu general en l’atenció als usuaris: S’ha continuat amb el procés de 
individualitzar encara més les atencions i les activitats que disposen els usuaris 
tan en el Centre de Dia o d’Atenció Especialitzada com en la Residència, tenint 
en compte, en la mesura del possible, les seves preferències. 
 
Objectius assolits: 

- S’ha continuat amb l’elaboració dels mapes de vida, com un instrument 
que descriu el conjunt d’atencions i activitats que es porten a terme en 
cada un dels usuaris, així com les pautes que cal tenir en compte per la 
seva atenció diària. 

- S’han elaborat els mapes de vida i les programacions individuals de 10 
usuaris amb les seves famílies. 

- S’ha realitzat seguiment que es porta a terme amb els objectius 
establerts en els Programes d’atenció individual 

- Hem garantit que tots els usuaris tinguin a l’abast les ajudes tècniques 
que necessiten per la seva vida diària en el Centre 

- Hem promogut la possibilitat de fer eleccions en les situacions de vida 
diària en les persones que tenen les capacitats necessàries 
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- Hem millorat la seguretat en les situacions, atencions i activitats de vida 
diària. 

  
Objectiu general en l’atenció a les famílies: Continuar amb el procés de 
millorar la informació que el Centre dona a les famílies i portar a terme accions i 
activitats que promoguin la seva participació. 
 
Objectius assolits:   

- S’han dut a terme reunions de familiars per grups o Llars d’usuaris. 
- Hem realitzat una reunió anual d’informació general amb les famílies 
- S’ha treballat amb 10 famílies les programacions individuals. 
- S’ha passat una “enquesta de satisfacció” de les famílies. 
- Les famílies han participat activament en sortides, excursions, festes, ... 
- S’ha elaborat un informe escrit dels usuaris per les famílies, que ha 

tingut molt bona acollida. 
- S’ha realitzat una reunió informativa del departament psicopedagògic 

amb cada família  
- S’ha realitzat e l seguiment anual de les famílies per part de la 

treballadora social 
 
Objectiu general en relació a l’entorn i el confort del Centre: Continuar amb 
el procés de manteniment i millora dels espais generals i específics de l’entorn 
residencial i de dia per tal de fer-lo mes confortable i accessible: 
 
Objectius assolits:    

- S’han plantat arbres al jardí de la residència. 
- S’han introduït alguns aspectes significatius d’informació i anticipació 

adaptats als usuaris pels diferents espais i serveis del Centre 
 
Objectiu general en relació a l’organització: Potenciar la millora constant de 
l’organització del Centre a partir de l’avaluació permanent: 
 
Objectius assolits:    

- S’ha potenciat la participació del personal d’atenció directa en l’avaluació 
de la seva Llar, per mitjà de reunions periòdiques. 

- S’ha millorat la gestió de l’estoc del magatzem per tal de disposar 
sempre de tots els productes necessaris pel funcionament diari del 
centre 

- S’ha reduït significativament l’absentisme del personal. 
 
Objectiu general per Obtenir la Certificació de Qualitat ISO 9001:2000 per 
la millora de la qualitat del servei  de la Residència i Centre de Dia:  
 
Objectius assolits: 

- Millorar  la gestió de la Residència i Centre de Dia 
- Fer el seguiment dels registres de cada servei i departament. 

 
Objectiu general per millorar la cohesió del treball en equip per compartir 
coneixements i experiències, un millor desenvolupament  de les tasques i millor 
qualitat de servei. 
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Objectius assolits: 
- Formació i seminaris de tot el personal del centre. 
- Formació i seguiment de les noves incorporacions per que es produeixi 

una adaptació al centre el màxim d’efectiva possible. 
- Creació de la figura del referent per a gent de nova incorporació per 

garantir aquest suport 
- Suport extern de l’equip tècnic. 

 
8.1.4. Professionals 
La Residència i Centre de Dia Valldoriolf es troben dintre de l’Àrea d’Acolliment 
Residencial, que la completa el Servei d’Habitatge. L’estructura interna del 
centre està representada per diversos serveis:  l’Equip tècnic, està format per la 
direcció tècnica, coordinació, servei psicopedagògic, serveis sanitaris, 
departament social i l’àrea administrativa. Els auxiliars tècnics educatius, que 
són els que treballen directament i de manera continua amb els usuaris. I 
Serveis generals, que consta del servei de manteniment i els serveis de 
bugaderia, cuina i neteja, que són serveis sotscontractats. 
 
8.1.5. Activitats 
Hem mantingut les àrees de treball, amb l’estructura bàsica de les activitats que 
s’han dut a terme en els darrers anys: 

 
- Manteniment físic / gimnàs / esport  
- Activitats manipulatives – ocupacionals 
- Comunicació  
- Activitats de la llar i participació en tasques domèstiques 
- Estimulació bassal. 
- Hidroteràpia i Piscina 
- Taller d’Estètica. 
- Oci / temps lliure / Socialització 

 
A continuació detallem algunes de les activitats d’enguany que s’han vist 
incrementades en la seva freqüència donada la bona acceptació que han 
tingut: 
 
Activitats esportives 
S’ha continuat amb les  activitats esportives, com els jocs de bitlles, petanca, 
“boccia”, aeròbic, anar en bicicleta i altres jocs adaptats que es realitzen al pati 
del centre.  
 
Jardineria 
Aquest any aquesta l’activitat s’ha consolidat molt , els usuaris participen anant 
a comprar el material necessari, plantant, treien fulles seques, regant, agafant 
flors per fer centres pel menjador o assecant-les per fer manualitats amb els 
pètals. 
 
Al pati hi ha ubicada una zona per fer l’activitat, una caseta de fusta on poder 
guardar tot el material. També tenen cura de les plantes d’interior de dalt del 
vestíbul. 
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Cura dels ocells i altres animals domèstics 
Al llarg del 2008, s’ ha anat ampliant aquesta activitat amb nous animals com 
tortugues, conills d’índia, peixos i ocells, hem comprovat que té un efecte 
terapèutic positiu i que beneficia molt als  usuaris, motiu pel qual s’ ha intentat 
promoure al màxim aquesta activitat.  
 

Pel que fa a les activitats de lleure, el que es pretén treballar són els aspectes 
més vinculats a l’esfera social i més pública de la persona, afavorint la seva 
participació dins la comunitat en diferents àmbits i gaudint dels seus drets. 
 

a). Celebracions festives dins el Centre 
 
L’any 2008 s’han celebrat les festes tradicionals, amb tot el que representen 
per la seva preparació, participant tots els usuaris en la mesura de les seves 
possibilitats. 
 
- Les festes assenyalades que s’han celebrat com una activitat festiva i de 
lleure han estat les següents: 
 
• 6 de gener____________________ Reis 
• 6 febrer_____________________ Carnestoltes 
• 23 d’abril_____________________ Sant Jordi 
• 13 de juny______ Festa d’estiu 
• 23 de juny____________________ Revetlla de Sant Joan 
• 31 d’octubre___________________ Castanyada 
• 26 de novembre________________ Festa del 14è. Aniversari  

• 24 – 25 de desembre____________ Nadal 
• 31 de desembre________________ Revetlla cap d’any 
 
     
b). Excursions 
HÍPICA FONTANET 
El 4 de març van anar a passar el dia a casa de la família Fontanet, on ens van 
acollir molt bé i vam poder gaudir  veient els seus cavalls. 
 
MONTSERRAT 
El cap de setmana 8 i 9 de març, unes educadores van acompanyar a 4 usuaris 
a gaudir d’un cap de setmana a Montserrat. 
 
MOSTRA DE CAVALLS DE PIERA 
El dia 27 d’ abril van a anar a veure una mostra de cavalls a Piera, on vam 
poder veure una exhibició. 
 
SORTIDA AL COSMOCAIXA DE BARCELONA 
El  3 de juny un grup va marxar al museu Cosmocaixa de Barcelona, per 
passar el dia i gaudir de les instal·lacions veien coses ben curioses. 
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Foto 1: Sortida al CosmoCaixa 
 
TIBIDABO  
El 4 de juny van anar al Tibidabo aprofitant la  “Jornada de portes obertes”.  
Com cada any  ens van convidar a passar el dia, experimentant sensacions 
noves i passant-ho molt bé. 
 
CINEMA IMAX 
El 17 de juny van anar al cinema Imax de Barcelona on van veure una pel·lícula 
en tres dimensions : “Profundidades marinas” 
 
MONTSENY 
Un grup de 8 persones van fer una sortida pel Montseny , on van poder fer un 
passeig per la natura i gaudir del paisatge. Va ser un  dia diferent  per tots. La 
sortida es va fer el 19 de juny. 

 
Foto 2: Sortida al Parc Natural del Montseny 
 
MARINELAND 
El 3 de juliol un grup de persones van anar a passar el dia a “Marineland”- 
Palafolls, on vam poder refrescar-se a les piscines. 
 
CIRC CRIC 
El 19 de juliol van anar al circ Cric de Sant Esteve de Palautordera, allà van 
passar una estona molt divertida i vam tenir l’oportunitat de parlar amb el famós 
pallasso Tortell Portrona. 
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Foto 3: Estem al circ Cric 
 
CAN RIBES 
El 18 de setembre, acompanyats per forces familiars, vam gaudir d’ un dia en 
una granja molt especial : “Can Ribes” de  Bigues i Riells.  
 

 
Foto 4: Sortida amb les famílies a Can Ribes 
 
CÀMPING DE SANTA EULÀLIA 
El 15 d’ octubre van anar al càmping de Santa Eulàlia a gaudir d’un dia a la 
natura. 
 
AQUÀRIUM 
El 23 d’ octubre van anar a l’ Aquàrium de Barcelona a veure les diferents 
espècies de peixos i ha poder experimentar noves sensacions en un espai 
especial . 
 
AUDITORI DE BARCELONA 
El dia 23 de novembre van anar a l’ auditori de Barcelona, per gaudir de 
l’espectacle “Aigua”. 
 
NUTREXPA 
El 4 desembre, vam anar a visitar la fàbrica d’ alimentació “Nutrexpa” on ens 
van ensenyar tot el procés de com s’ elaboren els diferents productes i vam 
gaudir d’un bon esmorzar. 
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Foto 5: Visita a Nutrexpa 
 
c). Sortides 
 
Sortides  en períodes de vacances d’ estiu, Setmana Santa, Nadal  
En els períodes de vacances , es pot  gaudir de més possibilitats de fer sortides 
a l’exterior utilitzant al màxim els recursos comunitaris. 
 
Les sortides es fan en furgoneta amb petits grups que poden variar en el seu 
nombre,  entre 4 i 6 usuaris per sortida, depenent molt de les característiques 
dels usuaris, si són persones que presenten trastorns de conducta, amb 
dificultats de mobilitat,  molt assistides, autònoms, etc. 
 
També es programen sortides caminant per anar a prendre un refresc fins al 
barri que té més proper el centre , Can Bassa, en  aquestes sortides hi  
participen les persones que no presenten dificultats en els desplaçaments. 
 
L’elecció del lloc de la sortida també està en funció de les característiques del 
grup. Les persones que presenten trastorns de conducta i que tenen més 
problemes a l’hora de participar d’activitats que requereixen més capacitat per 
relacionar-se dins la comunitat,  participen de sortides que inclouen un passeig 
en furgoneta per la ciutat seguit d’una breu parada   per anar a prendre algun 
refresc o gelat a llocs més tranquils per tal que es vagin adaptant 
progressivament a la comunitat.  
 
D’altra banda, per  aquells usuaris que s’adapten més fàcilment a totes les 
situacions i ambients es programen activitats més integrades a la comunitat. 
Les sortides s’han fet tant en horari de  matí com de tarda, normalment de 11h. 
A 13h. al matí i de 16h. a 18h de la tarda, tot i que hi ha hagut dies que s’ha 
pogut organitzar i fer el dinar o sopar fora del centre. 
 
 Les destinacions de les sortides han estat les següents: 
 
• Centres comercials: 

- Supermercats de Granollers 
- La Roca Company 
- Mataró Park 

• Piscines municipals: 
- La Roca  de l Vallès 

• Festes Majors de  
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- Granollers 
• Cinemes  de Granollers i Mataró 
• Cafeteries i restaurants :- Mc Donalds ,Viena i d’ altres llocs de Granollers i 

pobles dels voltants. 
• Passeig : 

- Parc dels Pinetons de Cardedeu  
- Centre ciutat  Granollers  
- Passeig en furgoneta per Granollers i altres pobles 
- Port  i platja de Mataró 
- Barri de Can Bassa 

                
Sortides setmanals 
 
Cada dia, sempre que l’ organització ho permeti, dins dels horaris programats 
per a les diferents llars, es fan sortides tant en horari de mati (11-13h) com de 
tarda (15-17h), els llocs establerts, que es fixen per a cada llar, són els 
següents: supermercat per comprar els materials pels tallers de cuina, mercat 
municipal de Granollers els dijous, parcs  municipals dels voltants, passeig pel 
centre urbà, passeig en furgoneta, centres de jardineria i visites a hípiques.  En 
aquestes sortides normalment prenen algun refresc en cafeteries o bars. 
 
També  hi ha grups que per les seves característiques personals i perquè 
demostren que els relaxa ,els  agrada i gaudeix dels passeig, es fan sortides 
amb fins terapèutics, sense parar en cap lloc concret.  
 
Sortides anuals 
 
Hi ha també unes sortides fixes que es fan anualment: 
 

- Sortida especial que es fa cada any el dia 5 de gener; un grup de 6 
usuaris van a veure la cavalcada de Reis a l’Hospital General de 
Granollers. 

- Sortida el dia de Sant Jordi per anar a comprar el llibre a les parades 
de Granollers 

- Sortida al Tibidabo  per participar de la diada de: “Un estiu sense 
barreres” 

- Sortida al PINGRA ( parc nadalenc de Granollers) 
- Sortida a la fira de Santa Llúcia de Granollers. 

 

Cada any, la Fundació Privada Cultural de Granollers amb el patrocini de 
diversos ajuntaments i la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el museu 
de Granollers, organitza diverses activitats culturals (teatre, cinema, titelles, 
musicals, etc) per a grups escolars; és el segon any que ens hem volgut adherir 
a la proposta fent participar alguns dels nostres usuaris en petits grups a les 
diferents activitats que hem seleccionat per a ells, tenint en compte les seves 
preferències. 
 
Aquesta és la programació dels espectacles  que vam anar  a veure : 

• 18 de gener : “Brins” - dansa 
• 1 de febrer : “La lluna i la pruna”- teatre d’ ombres 
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• 21 de febrer:  “Història del petit sastre “- musical 
• 14 d’ abril : “La lluna d’ en Joan ”- titelles 
• 14 de maig : “Alegretto”- teatre 
• 2 de juny : “La pastissera i els pollets ”- titelles 

 
d). Colònies  
 

Aquest estiu han sortit de colònies amb l’Associació Juvenil de Lleure per 
a Disminuïts Psíquics (RATIO) 1 noi i 2 noies de la Residència.  
També per Setmana Santa, 2 nois i 2 noies en vam poder gaudir. 
 
 
8.1.6. Objectius 2009 

 
Per l’any 2009, es plantegen els següents objectius o línies d’actuació que es 
concreten en un conjunt d’objectius específics. 
 
Atenció a les famílies: Continuar amb el procés de millorar la informació que 
el Centre dona a les famílies i portar a terme accions i activitats que promoguin 
la seva participació. 
 
Objectius específics:   

- Realitzar dues sortides amb els usuaris i les famílies. Fins ara, només 
se’n realitzava una amb molt èxit de participació, és per això que s’ha 
pensat en realitzar-ne dues, una a l’estiu, al juny i l’altra a la tardor, a 
l’octubre. 

- Fer xerrades  específiques del seu interès, per part de l’equip tècnic, 
tractant temes relacionats amb l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. 
Se’n faran dues l’any, una a la primavera, al maig i l’altra a l’hivern, al 
novembre. 

- Participar activament en sortides, excursions, festes, ...marcant com a 
objectiu que la participació de les famílies en les activitats sigui d’un 50% 
com a mitja. 

- Continuar treballant en la línia de dur a terme reunions de familiars per 
grups o Llars d’usuaris, realitzar una reunió anual d’informació general 
amb totes les famílies, treballar amb les famílies les programacions 
individuals, passar una “enquesta de satisfacció” a les famílies, 
elaboració d’un informe escrit dels usuaris per les famílies, reunió 
informativa del departament psicopedagògic amb cada família, 
seguiment anual de les famílies per part de la treballadora social. 

 

Processos de la Residència i Centre de Dia: Potenciar la millora constant 
dels serveis, analitzant i proposant nous sistemes de treball. 
 
Objectius específics: 

- Crear nou model de programa individual, unificant criteris amb d’altres 
serveis de l’FVO, fent un programa més útil i eficaç. 

- Millorar els registres per fer-los més pràctics, i així siguin més pràctics, 
tan en el moment de reomplir-los, com en el moment d’extreure’n dades 
per poder fer-ne anàlisi i prendre decisions més acurades. 
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Qualitat del servei: Potenciar la millora constant de l’organització del Centre a 
partir de l’avaluació permanent. 
 
Objectius específics:    

- Realitzar auditories internes de la higiene dels usuaris, per així mantenir 
una qualitat constant i elevada en el servei. 

- Auditories internes de l’endreça del centre de manera quinzenal  per 
aconseguir que l’ordre en el centre sigui constant. 

 
8.2. Servei d’Habitatge 
 
8.2.1. Introducció 
El Servei d’habitatge està format per sis llars, que donen servei a un total de 45 
persones amb diferents necessitats de suport. L’any  2008  es destaquen com 
a eixos principals, d’una banda, l’adequació del servei a les necessitats de les 
persones integrant els diferents serveis que tracten a una mateixa persona 
dintre de l’FVO, és per això que s’ha treballat conjuntament l’Àrea d’Atenció 
diürna i el Servei d’habitatge, per desenvolupar un Programa Individual conjunt 
així com els informe corresponents. També s’ha fet inversió a nivell 
infrastructura de totes les llars, així com  promoure la cohesió de l’equip 
d’atenció directa i la comunicació entre monitors del Servei d’habitatge i els de 
l’Àrea d’atenció diürna. 
 
8.2.2. Població atesa 
El servei d’habitatge atén a 45 usuaris amb diferents necessitats de suport que 
van des de l’extens fins a l’intermitent. La llar Jaume Gregori atén a 10 usuaris 
que la seva característica principal és el seu procés d’envelliment, amb un 
suport més assistit. La llar Font Verda, formada per tres unitats de convivència,  
atén a 24 usuaris que requereixen un suport que pot anar des de la tasques 
més assistencials al desenvolupament i suport psicosocial.  La llar Vallès és 
una llar de semiautónoms que  té 8 usuaris i la llar en Suport que té 3 usuaris 
amb suport limitat d’un monitor 3 hores diàries.  

 

 
 
Peu foto: Ens agrada anar a fires i mercats, com a aquests de Tordera 
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8.2.3. Objectius 
Per tal de millorar i actualitzar la qualitat del Servei habitatge, a l’inici de l’any, 
es van plantejar els següents objectius que incidien en les següents línies de 
treball: 

 
- Millora del sistema informàtic de totes les llars. 
- Accés de totes les llars a la xarxa interna de la Fundació, per tal d’unificar 
criteris de funcionament i poder treballar conjuntament i coordinadament amb 
els diferents departaments. 
- Unificació de criteris dels programes individuals i dels diferents informes que 
es lliuren a les famílies. L’objectiu de l’FVO és treballar des de la globalitat de 
la persona atesa. Quant aquesta és usuària de diferents serveis de l’FVO es 
evident que cal garantir la coordinació i la unificació de criteris de tots els 
serveis i departaments que intervenen,  per tal de donar una atenció global. 
Per aquest motiu, l’any 2008 s’ha format un equip de treball on han participat 
tots els professionals del Centre Ocupacional i del Centre especial de treball, 
per tal de crear conjuntament formes de treball i vies de comunicació que 
permetin millorar el treball envers l’usuari i la unificació de criteris. A més a 
més, està planificat que l’any 2009 els programes individuals es treballin 
conjuntament  amb la participació de tots els professionals implicats, la família i 
el propi usuari. 
 

 
 
Peu foto: Se celebren les festes tradicionals, com Sant Joan 
 
- Creació d’un espai bianual on els monitors del Servei d’habitatge, els del 
Centre Ocupacional i del CET, es coneguin personalment i així es millori la 
comunicació i el treball conjunt. 
- Tenir una supervisió externa l’equip tècnic del servei d’habitatge 
conjuntament amb l’equip tècnic de la Residència. 
- Redecoració de les llars: programació d’un taller de jardineria i un de 
manualitats, per tal que e ls usuaris sentin la llar més seva. 
- Consolidació de la figura del monitor referent. Reunió mensual amb la 
coordinadora del servei, per tal de treballar l’organització del servei els caps de 
setmana i festius. 
- Augmentar la ratio del servei amb incorporacions de nous cuidadors/es.  
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- Millora del sistema de qualitat i certificació normativa de qualitat ISO: treballar 
des de la prevenció, i millora dels protocols. 
- Millores en les instal·lacions de les diferents llars. 
- Reunió anual amb els familiars o tutors del usuaris, per tal de que coneguin 
l’equip tècnic i crear un espai més de comunicació. 

 
Peu foto: Fent panellets 
 

 
Peu foto: Cap d’any 
 
8.2.4. ProfessionalsPROFESSIONALS 
El servei d’habitatge disposa d’un equip d’atenció directa de 21 cuidadors. 
L’equip tècnic està format per la direcció tècnica, el psicòleg, la coordinadora, i 
la treballadora social. En el servei d’habitatge també hi ha una infermera que 
s’encarrega del seguiment mèdic dels usuaris, així com del control de la 
medicació i es coordina amb l’equip tècnic per tal de treballar des de la 
prevenció. A més, aquest any s’ha reforçat el servei amb un cuidador de reforç, 
una bugadera i una cuinera de caps de setmana .  
 
8.2.5. Activitats 
Amb la finalitat de dur a terme els objectius plantejats s’han realitzat les 
següents activitats: 
 
- Anàlisi de les  funcions  i  tasques de cada treballador i torns, per tal de fer 
una redistribució de les tasques i responsabilitat i pautar el treball a la llar. 
- El departament de recursos humans juntament amb la coordinadora han 
reorganitzar els horaris dels cuidadors per tal de suprimir el concepte: torn-
cuidador i afavorir el treball en equip reduint el número de referents. 
- S’ha consolidat la figura del “monitor referent” definint les tasques a realitzar. 
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- Es continua incentivant la participació dels usuaris en les activitats i 
esdeveniments sòcio-culturals organitzats en el barri, municipi i altres localitats. 
Per aquest motiu l’equip de cuidadors de caps de setmana, fa un treball conjunt 
amb la coordinadora i la referent per tal de planificar, pressupostar i supervisar 
les activitats plantejades. Cal comentar que l’FVO ha posat a la disposició del 
Servei d’habitatge dos vehicles, facilitant així les sortides que s’orienten cap a 
la inclusió social de la persona amb discapacitat. 
- Els monitors compten amb una supervisió mensual, on es revisa el treball 
quotidià i arribar a actuacions conjuntes amb l’equip de monitors que integra 
cada llar. 
- Els monitors del servei d’habitatge veuen ampliada la possibilitat de formació 
interna, gràcies a que la programació de la formació no és exclusiva de cada 
servei sinó que cada àrea obre la possibilitat d’acollir professionals d’altres 
serveis.  
- Implantació, des del mes de març, del  Seguimet general de l’usuari en un 
arxiu únic i conjunt per a tots els professionals 
- Implantació d’un sistema via mail perquè els monitors del taller ocupacional i 
els monitor de les llars es comuniquin, i així obtenir una visió mes global i 
integral sobre els aspectes més quotidians de la vida dels usuaris, així com 
treballar aspectes comuns i compartir línies de treball. 
- Implantació de la figura del psicòleg referent de l’usuari de la llar, 
independentment del servei diürn en que estigui atès. 
- Reunió Anual amb famílies. 
 

 
Sortir a prendre un refresc sempre és una opció quan fa bon temps. 
 
8.1.6. Objectius 2009 
- Resultat del treball realitzat per un grup format per tècnics del Centre 
ocupacional, Centre especial de treball, USAPS i Servei d’habitatge, durant 
l’any 2008, es continua amb la implantació dels programes individuals conjunts 
i dels diferents informes que es lliuren a les famílies des dels diferents serveis 
que atenen als usuaris. Realització conjunta del programa individual amb 10 
famílies del Servei d’habitatge. 
- Creació d’un Manual bàsic de funcionament del servei d’habitatge per part de 
l’equip tècnic, per tal que e ls nous cuidador/es coneguin el servei. 
- Promoure la convivència i coneixement entre els usuaris de les diferents llars:  
- Realitzar una sortida de 3 o 4 dies amb usuaris de les diferents llars 
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- Realitzar 5 activitats conjuntes centrant-nos amb els interessos dels diferents 
usuaris, sense tenir en compte a quina llar pertanyen 
- Millora del sistema de qualitat i certificació normativa de qualitat ISO: treballar 
des de la prevenció, i millora dels protocols. A més de noves certificacions com 
són les OSHAS de Prevenció de riscos laborals i de medi ambient, a nivell de 
tota la Fundació. 
- Dintre de l’àmbit de l treball amb les famílies: 
- Consolidar la reunió anual informativa 
- Realitzar festa d’estiu per les famílies. 
 

 
Peu foto: Una bona activitat és participar a la cuina fent un pastís 
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