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ORGANIGRAMA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
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SÍNTESI AVALUATIVA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada apartat de la síntesi avaluativa inclou les dades treballades l’any 2018 i els indicadors claus. Les 

dades 2018 es comparen amb els resultats del 2017. Els indicadors clau s’inclouen al Pla d’actuació 

local en matèria de serveis socials del Consell Comarcal. Són els que s’utilitzen  per fer anàlisi 

comparativa (benchmarking) per part del Departament de Treball, Afers socials i famílies. Es 

classifiquen per dimensions: cobertura poblacional, cobertura sobre la demanda, estructura, qualitat i 

economia. 

1. PROGRAMA D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 

Atenció social i execució dels plans individuals i familiars als municipis de les Garrigues. S’han 

atès 2.509 persones. 

1 ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA I 
FAMILIAR 

  2018 2017 

Nombre persones 
ateses 2.509 2.183 
Nombre 
expedients 
familiars 
treballats  1.420 1.322 

Nombre 
expedients 
familiars nous 348 319 

Nombre 
problemàtiques 
ateses 1.653 1.369 
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1. ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 
I FAMILIAR 

Nombre persones ateses

Nombre expedients 
familiars treballats 

Nombre expedients 
familiars nous

Nombre problemàtiques 
ateses

La normativa estableix que l’administració ha d’optar pel tr{mit via electrónica i eliminar els expedients i 

les sol.licituds de paper. El Departament requereix que les sol.licituds i les consultes dels expedients es facin 

per via electrónica i s’agilitzi la introducció dels impresos signats  per les persones usu{ries. En aquesta 

línea ha adaptat el programa inform{tic Hèstia perquè les tècniques de l’Equip b{sic d’atenció social (EBAS) 

puguin cumplir la normativa i oferir una atenció eficaç i eficient a la ciutadania. 

És imprescindible que l’Ajuntament on es fa l’atenció disposi d’ordinador amb capacitat per a poder operar 

amb el programa informàtic Hèstia, impresora amb escàner (per omplir els impresos, imprimir-los, signar-

los per part de les persones usuàries, escanejar-los i enviar-los), telèfon inal.làmbric (per les consultes per 

atendre a la persona o familia usuària), i connexió a internet per a poder operar. 

El despatx també ha de garantir el dret de la persona a ser atesa amb privacitat i confidencialitat, aixì com 

també reunir unes condicions mínimes com és la temperatura de la sala i tenir un armari amb clau. 

Amb la implementació de les noves tecnologies es garanteix el dret de la ciutadania dels entorns rurals a ser 

atesa de manera ágil i eficaç.  

És responsabilitat dels representants polítics dels ajuntaments i del Consell comarcal que la gent dels 

municipis rebi l’atenció de qualitat que es mereix. 
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PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA  

  2018 2017 

Núm. Sol·licituds 
tramitades  126 125 

Núm. PIA 
Dependència Fets 311 372 

Núm. PIA 
Dependència 

Pendents de Fer 27 64 

 

  2018 2017 

Núm. Recursos 
socials tramitats 3.087 3.099 

Núm. beneficiàries 
Ajudes urgència 

Consell Comarcal 950 882 

Núm. Expedients 
informes pobresa 

energètica 357 231 
Núm. PIA 

Dependència. 
Altres 

administracions 311 337 
Núm. Ajudes Renda 

garantida 
ciutadania 99 76 

Núm. Altres ajudes 1.370 1.538 

S’han atès el 13,37% dels habitants de la comarca. I s’han obert 348 expedients familiars nous. 

S’han treballat 1.653 problem{tiques de les quals el 51,54% estan relacionades amb problem{tiques 

derivades de l’{mbit de la salut i mancances socials. I un 26,68% són problem{tiques econòmiques i 

d’habitatge. Lligat a aquestes un 6,17% presenten problem{tiques laborals.  Un 3,69% presenten 

problem{tiques d’aprenentatge. I un 1,33% tenen problem{tiques de sospita de maltractament. 

Els informes de pobresa energética colapsen el sistema de serveis socials, ja que les empreses 

subministradores demanen informes reiterament de la mateixa família, en els casos que es fa informe 

indicant que no es pot acreditar la situació o que no compleixen requisits, perquè continuen tenint deute . 

D’altra banda no té sentit que els infomes es facin des dels serveis socials bàsics ja que només es valora la 

part  econòmica. 

Caldria que el govern de la Generalitat apliqués mesures per a corregir aquestes disfuncions. 
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Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Percentatge de cobertura de població per 

part dels serveis socials bàsics 

Cobertura 

poblacional  13,37% 11,50% 
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PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA  

2017 2018

Actualment no hi ha llista d’espera per ingresar al Centre de dia de les Borges Blanques ni al d’Arbeca ni al de 

l’Anunciata de Juneda.  La llista d’espera per ingressar al centre de dia municipal de Juneda és d’uns  5 - 6 

mesos. I per ingressar a la Residència de les Borges el temps d’espera és d’uns 6 mesos, a la Residència 

municipal de  Juneda és de 24 mesos, a la Residència l’Anunciata de Juneda és de 4 mesos i a la Residència 

municipal d’Arbeca a les 5 places publiques és d’uns 24 mesos, per les privades no hi ha llista d’espera. 
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2. UNITAT D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA 

2.1. EQUIP D’ATENCIÓ A L’INFÀNCIA  I  A L’ADOLESCÈNCIA (EAIA) 

L’equip d’atenció a la inf{ncia i a l’adolescència (EAIA) és un equip especialitzat supracomarcal 

que atén els menors de 18 anys en situació o risc de desemparament familiar. Abasta les 

comarques  de les Garrigues i el Pla d’Urgell. S’han atès 188 menors, dels quals 56 són de les 

Garrigues. 

 

2.1 EAIA 

  2018 2017 

Equip d'atenció a 
la infància i a 
l'adolescència 
(EAIA) 188 144 

Núm. infants de les 
Garrigues atesos 
per l'EAIA 56 51 

Núm. infants atesos 
per l'EAIA del Pla 
d'Urgell 132 93 

 

 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Cobertura de la població menor d'edat (0 a 17 anys) 

de les Garrigues per part l'EAIA 

Cobertura 

poblacional 1,82% 1,66% 

 

 

2.2. SERVEI D’INTEGRACIÓ EN FAMÍLIA EXTENSA (SIFE) 

El servei d’integració familiar en família extensa (SIFE) té com a finalitat promoure l’acolliment en 

família extensa i la millora del benestar dels infants i adolescents acollits i dels seus acollidors. 

Aquest servei atén els casos de les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra i l’Urgell.  

S’ha atès 70 infants, 9 de les Garrigues. 

 

 2.2 SIFE 

  2018 2017 
Servei 
d'integració en 
família extensa 
(SIFE) 70 66 

Núm. infants de les 
Garrigues atesos 
pel SIFE 9 9 

Núm. infants  
atesos pel SIFE de 
les altres 3 
comarques 61 57 
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Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Cobertura de la població menor d'edat (0 a 17 anys) 

de les Garrigues per part del SIFE 

Cobertura 

poblacional 0,29% 0.29% 

 

2.3. CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ 

(CDIAP) 

Oferir atenció als infants menors de 6 anys, que presenten trastorns  del desenvolupament.  El 

CDIAP es gestiona a través de TALMA. S’han atès 151 infants. 

 

  2018 2017 

2.3 CDIAP. Núm. 
Infants atesos 151 148 

 

 

 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Cobertura de la població de 0 a 6 anys de les 

Garrigues per part del CDIAP 

Cobertura 

poblacional 13,54% 13,27% 

 

 
2.4. SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA “CASAL MARINO” DE LES 

BORGES BLANQUES 

S’adreça a infants i adolescents que necessiten suport per tal de potenciar el seu 

desenvolupament personal i reforçar el procés de socialització i integració. Es gestiona a través de 

l’Ajuntament de les Borges Blanques. La derivació i el seguiment dels casos el realitza l’educadora 

social del Consell. S’han atès 28 menors, perquè s’ha activat el programa de suport socioeducatiu i 

es distribueixen els infants/adolescents en 3 recursos diferents  en funció de l’edat. 

  2018 2017 

2.4.SIS Casal 
Marino, de les 
Borges Blanques 28 40 

 

151

1482.3. CDIAP. 
Núm. Infants 

atesos

2.3. CDIAP
2017 2018
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Indicador clau 
Dimensió 

Valor 2018 Valor 2017 

Temps d'espera per al centre obert 
Qualitat 

Places 

limitades 

Places 

limitades 

Ràtio de persones ateses pels  professional del 

centre obert 
Estructura 

10 13 

Ràtio de places de centre obert per a la 

població menor d'edat 
Estructura 

10 13 

 

 
2.5. CASAL D’ESTIU DE LES BORGES BLANQUES 

El Consell Comarcal de les Garrigues ha organitzat, durant  els mesos de juliol i agost  un casal 

d’estiu a les Borges Blanques. El Consell ha encarregat la gestió a la Fundació Verge Blanca de 

Lleida. L’Ajuntament de les Borges Blanques ha col·laborat oferint l’espai i assumint els costos del 

servei de neteja i subministrament.  

Al casal d’estiu hi han assistit 42 menors d’edat amb expedient obert als Serveis Socials i amb 

seguiment de les professionals. És una continuïtat del centre obert però garantint l’alimentació 

bàsica (esmorzar i dinar). 

 

 

 

 

  2018 2017 
2.5.Casal 
d'estiu 42 25 
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2.6. SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA ITINERANT (SISI) 

Servei que s’adreça a infants i adolescents que necessiten suport per tal de potenciar el seu 

desenvolupament personal i reforçar el procés de socialització i integració. 

El Consell comarcal el gestiona a través d’una entitat sense afany de lucre, el Consell esportiu. La 

derivació i el seguiment dels casos el realitzen les educadores socials del Consell. 

S’ha implantat a 6 municipis de la comarca on s’atenen 64 menors: L’Albi, Arbeca, l’Espluga Calba, 

Granyena,  Juneda i Soleràs. 

 

 

  2018 2017 

2.6.Servei 
d'intervenció 
socioeducativa 
(SISI) 64 70 

 

 

 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Temps d'espera per al SISI 
Qualitat 

Places 

limitades 

Places 

limitades 

Ràtio de persones ateses pels  professional del 

SISI 
Estructura 

21 23 

Ràtio de places de centre obert per a la 

població menor d'edat 
Estructura 

26 29 

 

2.7. PROGRAMA D’AJUDES SOCIALS 

2.7.1. PROGRAMA D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA DAVANT LES SITUACIONS 

DE RISC:  “ LA BALDUFA” 

Subvencionar activitats de lleure, formatives, esportives i/o sortides escolars per tal de millorar la 

integració al medi, als menors de 18 anys en situació de risc social. I fer una intervenció socio-

educativa específica en famílies d’alt risc per reforçar els rols familiars. S’ha integrat a les 

activitats a 81 menors de la comarca. 
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2.7.2. AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR PER NECESSITATS SÒCIOECONÒMIQUES 

El Departament d’Ensenyament subvenciona el cost del menjador escolar als infants amb 

necessitats socioeconòmiques. Durant l’any 2018  les educadores socials han col·laborat en  la 

revisió i elaboració de les bases, difusió de la convocatòria a les escoles i ajuntaments de la 

comarca, informació i assessorament a les famílies amb seguiment per part dels Serveis Socials i 

puntuació en la valoració social de l’ajut dels infants amb seguiment.  

Les educadores socials han fet 71 valoracions de l’{mbit social. 

 

 

2.7. PROGRAMA D'AJUDES SOCIALS 

  2018 2017 

Núm. Infants beneficiaris 
projecte Baldufa 81 77 

Núm. Ajuts menjadors 
escolars valorats per les ES 71 78 

 

 

 

 

 

 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Cobertura de la població menor d'edat (0 a 17 anys) 

per part del servei d'atenció socioeducativa: Baldufa  

Cobertura 

poblacional 2,64% 2,51% 
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2.8. ACCIONS I PROJECTES ORGANITZATS PER ALTRES ENTITATS 
2.8.1. PROGRAMA DE SUPORT SOCIOEDUCATIU  DE LES BORGES 

El Programa de suport socioeducatiu  es treballa en xarxa i hi participen els serveis socials bàsics 

del Consell, l’EAP, la Creu Roja i el Servei d’intervenció socioeducativa “Casal Marino” de les 

Borges Blanques  que té com a objectiu principal donar cobertura de suport socioeducatiu als 

infants/adolescents de les Borges. 

Es distribueixen els infants/ /adolescents en funció de les edats entre 3 serveis: 

- Servei d’intervenció socioeducativa “Casal Marino” de les Borges Blanques, de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.  

- Inclusió social de nens i nenes en risc d’exclusió social (INSS), de la Creu Roja. 

- Estudi assistit del Pla educatiu d’entorn, del Departament d’Ensenyament. 

 

2.8.1. 1. PROJECTE INCLUSIÓ DE NENS I NENES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL (INSS)  

La Creu Roja les Garrigues organitza el projecte d’inclusió de nens i nenes en risc d’exclusió social. 

L’objectiu és l’acompanyament sòcioeducatiu als infants de 6 a 14 anys i la intervenció amb 

famílies, facilitant el desenvolupament social en el seu entorn més proper.  

 

2.8.2. FEM REPÀS! 

Col·laborar amb el projecte “Fem Rep{s” de la Creu Roja,  a través del qual es dóna suport 

educatiu als infants amb baix rendiment escolar i manca de suport familiar.  

 

2.8.3.  CAMPANYA DE REIS 

Col·laborar en la campanya de recollida  de joguines noves i no bèl·liques, organitzada per la Creu 

Roja, adreçada a infants menors de 12 anys amb mancances socioeconòmiques.  

 

2.8.4.  COLÒNIES ESTIU “LES OBAGUES” 

Col·laborar en l’oferiment de 7 places de colònies d’infants amb risc d’exclusió social, organitzades 

per les Obagues, amb el suport econòmic de l’Obra social “La Caixa”. Les educadores socials fan 

proposta dels infants i en fan el seguiment durant l’estada. 

2.8. Accions i projectes organitzats per 
altres entitats o administracions en els 
que hi col.labora el Consell Comarcal 

  2018 2017 

Fem repàs: Núm. 
Infants 54 81 

Projecte Inclusió 
social: Núm. Infants 22 0 

Campanya joguines 
reis: Núm. Infants 75 70 

Colònies estiu Les 
Obagues: Núm. 
Infants 7 9 

 

Fem repàs: 
Núm. 

Infants

Projecte 
Inclusió 

social: Núm. 
Infants

Campanya 
joguines 

reis: Núm. 
Infants

Colònies 
estiu Les 
Obagues: 

Núm. 
Infants

2018 54 22 75 7

2017 81 0 70 9

2.8. Accions i projectes organitzats per altres 
entitats o administracions en els que hi col.labora 

el Consell Comarcal 
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3.1 DONES ATESES SERVEI DE 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA
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Servei urgent de  
víctimes violència 
masclista

3. UNITAT DE DONA 

 

3.1. SERVEI PER VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA A LES GARRIGUES 

Oferir a les víctimes de violència un servei de resposta urgent i no urgent a través 

d’acompanyament i atenció social, suport psicològic, assessorament jurídic, allotjament 

d’urgència, transport i servei de teleassistència mòbil (TAM-VG). S’han atès 26 dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Percentatge de dones majors de 18 anys de les 

Garrigues ateses per situació de violència 

masclista (servei urgent i servei no urgent) 

Cobertura 

poblacional 
0,33% 0,31% 

Percentatge de dones majors de 18 anys de les 

Garrigues ateses pel servei de resposta urgent 

en  situació de violència masclista 

Cobertura 

poblacional 
0,06% 0,09% 

Percentatge de dones majors de 18 anys de les 

Garrigues ateses pel servei de resposta NO 

urgent en  situació de violència masclista 

Cobertura 

poblacional 
0,27% 0,23% 

 

  

3.1 DONES ATESES SERVEI DE VÍCTIMES 
DE VIOLÈNCIA 

  2018 2017 

Núm. dones ateses 
Servei urgent de  
víctimes violència 
masclista 5 7 

Núm. dones ateses 
Servei no urgent de  
víctimes violència 
masclista 21 15 

Un 19,23% de les dones s’han atès al servei urgent i el 80,77% pel servei no urgent. 
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3.2. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 

Donar informació i orientació a les dones des de 2 punts d’atenció: les Borges Blanques i la 

Granadella (amb cita prèvia). Des del SIAD també s’ofereix servei d’orientació jurídica i servei 

d’orientació psicològica. S’han atès 51 dones al SIAD, 16 al servei d’orientació psicològica i 22 al 

servei d’orientació jurídica. 

 

 

3.2 DONES ATESES SIAD  

  2018 2017 

Núm. dones ateses 
SIAD 51 50 
Núm. atencions 
SIAD 414 339 

Núm. Dones ateses 
servei orientació 
jurídica 22 9 

Núm. 
Assessoraments 
orientació jurídica 33 11 

Núm. Dones ateses 
servei orientació 
psicològica 16 14 

Núm. Visites  servei 
orientació 
psicològica 86 65 
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Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Percentatge de dones majors de 18 anys de les 

Garrigues ateses pel SIAD 

Cobertura 

poblacional 0,65% 0,63% 

Percentatge de dones majors de 18 anys de les 

Garrigues ateses pel Servei d'assessorament 

jurídic 

Cobertura 

poblacional 
0,28% 0,11% 

Percentatge de dones majors de 18 anys de les 

Garrigues ateses pel servei d'atenció psicològica 

Cobertura 

poblacional 
0,20% 0,18% 

 

3.3. PLANS I MESURES D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGBTI I LLUITA 

CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 

S’ha implementat la 2a fase de la diagnosi comarcal en materia LGBTI, que es preveu que es 

finalitzi l’any 2019. La realitza una empresa externa. 

El Consell Comarcal de les Garrigues i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies van subscriure l’acord per impulsar el Servei d’Atenció Integral (SAI) per 

defensar els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) al 

nostre territori. Aquest servei forma part de la Xarxa SAI LGTBI de Catalunya. 

 

3.4. PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL 

S’ha realitzat la jornada de formació “Eines per a la igualtat”, sobre comunicació i llenguatge 

igualitari.  
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4.UNITAT DE GENT GRAN I DISCAPACITATS 

 

4.1. GESTIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

Dels 389 casos del servei d’atenció domicili{ria, s’han atès 48 casos d’ajuda a domicili i 341 de 

teleassistència. S’ha convocat una línea de subvencions del servei de teleassistència per a finançar 

el 61% de l’import pagat a les persones a partir de 90 anys o benefici{ries del Servei d’atenció 

domiciliària (SAD), i el 36% del’import que havien pagat les persones fins a 89 anys. 

4. GENT GRAN I DISCAPACITATS 

  2018 2017 

Núm. Usuaries Ajut a 
domicili social 23 25 

Núm. Usuaries Ajut a 
domicili dependència 25 28 

Núm. Usuaries Servei 
teleassistència 341 301 

Servei transport 
adaptat 68 61 

Núm. Usuaries centres 
dia 54 44 

Núm. Usuaries amb 
discapacitat 14 17 

 

 

 

 

 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Percentatge de persones ateses  pel servei 

d’ajuda a domicili per situació de risc social 

Cobertura de la 

demanda 47,92% 47,17% 

Percentatge de persones ateses  pel servei 

d’ajuda a domicili que s’ha prescit en un PIA 

(dependència)  

Cobertura de la 

demanda 52,083% 52,83% 

Intensitat mensual del servei d'ajuda a domicili 

a les persones ateses prescripció PIA 

(dependència) 

Cobertura de la 

demanda 15,75 hores 12,94 hores 

Intensitat mensual del servei d'ajuda a domicili 

a les persones ateses per situació de risc social 

Cobertura de la 

demanda 9,35 hores 9,52 hores 

Cobertura del servei de teleassistència en el 

grup de població de majors de 65 anys 

Cobertura 

poblacional 7,01% 6,19% 

Temps d'espera per al servei d'ajuda a domicili Qualitat 8 dies 8 dies 

Temps d'espera per al servei de teleassistència Qualitat 3 dies 3 dies 

 Del servei d’ajuda a domicili un 52,08% corresponen al SAD dependència i el 47,92% al SAD 
social. S’han atorgat 215 subvencions del servei de teleassistència per un import de 7.265,03€. 
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SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Núm. Usuaries Ajut a domicili social

Núm. Usuaries Ajut a domicili dependència

Núm. Usuaries Servei teleassistència
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4.2. GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 

De les 68 persones ateses pel servei de transport adaptat, 54 corresponen a persones grans i 14 a 

persones amb discapacitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CENTRE DE SERVEIS INTEGRALS PER A LA GENT GRAN (CSIGG) 

Col·laborar en la gestió del centre de serveis integrals per a la gent gran (CSIGG) de les Garrigues. I 

en la tramitació de les sol·licituds per accedir-hi. S’han atès 170 persones, 44 al centre de dia, 19 

als tallers i 107 als serveis de podologia, fisioteràpia i perruqueria. 

 

 

4.3  2018 2017 
Centre serveis 
integrals gent 
gran (CSIGG) 
Garrigues 170 135 
Núm. Usuaris 
centres dia gent 
gran 44 35 
Núm. Usuaris 
tallers 19 16 
Núm. Usuaris 
serveis 107 84 

 

Núm. Usuaries centres dia

Núm. Usuaries amb discapacitat

54

14

44

17

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

2017 2018

El 79,41% de les persones transportades són gent gran i el 20,59% son persones amb situació 
de discapacitat. 

De les persones grans un 46,30% assisteixen  al Centre de serveis integrals per a la gent gran 
de les Garrigues, el 27,78% al Centre de dia municipal de Juneda, i el 25,92% van al Centre de 
dia de les Borges Blanques, El 100% de les persones amb discapacitat es traslladen al  centre 
TALMA, de Juneda. 
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Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Cobertura de la població de 65 anys i més dels 

7 pobles de l'àrea d'influència (Bellaguarda, 

Bovera, la Granadella, Granyena, Juncosa, el 

Soleràs i els Torms)  per part del CSIGG 

Cobertura 

poblacional 

22,88% 17,49% 

Cobertura de la població de 65 anys i més dels 

7 pobles de l'àrea d'influència per part del 

Centre de dia CSIGG 

Cobertura 

poblacional 
5,92% 4,53% 

Cobertura de la població de 65 anys i més dels 

7 pobles de l'àrea d'influència per part Tallers  

d'estimulació del CSIGG 

Cobertura 

poblacional 
2,56% 2,07% 

Cobertura de la població de 65 anys i més dels 

7 pobles de l'àrea d'influència  per part dels 

Serveis de podologia, fisioterapia i perruqueria 

del CSIGG 

Cobertura 

poblacional 

14,40% 10,88% 

 

4.4. PLATAFORMA DE SERVEIS DE PROXIMITAT PER A LA GENT GRAN 

“EMPIC” 

Des de la Plataforma de Serveis de Proximitat per a la Gent Gran  “EMPIC” s’ofereixen serveis i 

activitats per a les persones majors de 60 anys. L’any 2018 s’han signat convenis amb 11 ajuntaments 

per a prestar serveis als municipis. 

 

SERVEIS  PODOLOGIA TALLERS 
Núm. 
serveis/activitats Núm. Persones 

PERSONES 23 158 20 181 
 

0 50 100 150 200

PODOLOGIA

EMPIC

PERSONES

 Un 25,88% de les persones usuàries assisteixen a centre de dia, un 62,94% utilitzen els serveis, i un 

11,18% van als tallers. 
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4.5. SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI DELS AJUNTAMENTS 

Col·laborar en la gestió del Servei de suport domiciliari, de l’Ajuntament de les Borges Blanques i de 

l’Ajuntament de la Granadella. 

 

4.5. Serveis organitzats pels ajuntaments 
en els que hi col.labora el Consell 

Comarcal 

  2018 2017 

Servei de suport 
domiciliari de 
l'Ajuntament de les 
Borges Blanques 14 12 

Servei de suport 
domiciliari de 
l'Ajuntament de la 
Granadella 25 26 

 

 

 

 

 

4.6. ACCESSIBILITAT 

4.6.1.  BANC DE PRODUCTES DE SUPORT (BPS) 

 

El Banc de productes de suport  és un servei de préstec de productes de suport a les persones amb 

discapacitat o dependència. Enguany el Consell a través de la subvenció del Departament de Treball, 

Afers socials i famílies ha augmentat la dotació de productes, comprant 2 llits articulats, 2 cadires 

rodes,   5 trapezis, 4 cinturons de transferència i 8 cinturons abdominals. 

El Consell gestiona aquest servei conjuntament amb Talma. Enguany han utilitzat el servei 7 persones. 

 

4.6.1. BANC DE PRODUCTES DE SUPORT  

   2018 2017 

Núm. de productes 
prestats 6 2 

Núm. peticions 
rebudes 8 2 

Núm. peticions 
ateses 6 2 

Núm. persones 
beneficiàries 7 2 

 

14
12

25 26

2018 2017

Serveis organitzats pels 
Ajuntaments 

Servei de suport domiciliari de 
l'Ajuntament de les Borges Blanques
Servei de suport domiciliari de 
l'Ajuntament de la Granadella
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4.7. ACCIONS PER A L’ENVELLIMENT ACTIU 

Des del Consell consultiu de la gent gran de les Garrigues el qual està integrat per representants de 

tots els casals de la gent gran s’impulsen una sèrie d’accions d’envelliment actiu. 

 

 

4.7. ENVELLIMENT ACTIU  

  2018 2017 

Núm. Reunions 
Consell Consultiu 
Gent Gran 7 7 

Núm. assistents 
Trobada gent gran 571 659 

Núm. Places 
Vacances IMSERSO 1.128 1.291 

Núm. participants 
Jornada Juntes 
Casals Gent Gran 80 69 

Núm. Persones 
Aula extensió 
universitària 274 268 
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Núm. Reunions Consell 
Consultiu Gent Gran

Núm. assistents Trobada gent 
gran

Núm. Places Vacances 
IMSERSO

Núm. participants Jornada 
Juntes Casals Gent Gran

Núm. Persones Aula extensió 
universitària

Envelliment actiu

2017

2018
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5. UNITAT D’INCLUSIÓ SOCIAL 

 

5.1. PROGRAMA D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ DE PERSONES ESTRANGERES 

IMMIGRADES 

Des del programa d’acollida s’han gestionat 12 informes d’estrangeria dins del servei que s’ofereix als 

ajuntaments; el servei d’assessorament laboral i jurídic en matèria d’estrangeria, 1 mòdul 

d’alfabetització, 1 mòdul B. Coneixements laborals, i 2 mòduls C . Coneixement de la societat catalana i 

el seu marc jurídic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ACOLLIDA 
ESTRANGERIA 2018 2017 

Núm. Informes estrangeria  12 3 

Núm. Persones ateses 
servei orientació jurídica 35 27 

Núm. consultes ateses 
servei orientació jurídica 59 41 
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5.2. PROJECTE 9600007: ESTEM DE PAS  

Registrar les prestacions a les persones Sense llar que lliuren els ajuntaments i les entitats del tercer 

sector. Aquestes dades reflecteixen les dades que faciliten els ajuntaments i entitats, que no es 

corresponen amb la totalitat de prestacions lliurades a la comarca per aquest concepte. 

 

 

5.3. PROGRAMA D’AJUDA ALIMENTÀRIA 

El Consell comarcal gestiona els aliments que provenen del Pla d’ajuda alimentària del Fons 

d’ajuda europeu, adreçat a les famílies de la comarca amb una situació socio-econòmica precària.  

I valora l’accés al Programa de les famílies de la comarca. 

També s’encarrega del tr{mit burocr{tic de la gestió del Progarma d’aliments de C{ritas de les 

Borges i de Càritas de Juneda, que fan la distribució als seus municipis.  

I fa la sol.licitud i gestió directa per a la resta de famílies de la comarca. Creu Roja assumeix el 

lliurament d’aquests aliments a les  famílies..  

Els aliments es gestionen 3 vegades a l’any i el Consell Comarcal ha comprat oli per a reforçar la 

última fase de repartiment .   

S’han repartit 26.442,80 kg d’aliments a  588 persones de la comarca.  
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5.2. SENSE  LLAR 2018 2017 

Núm. Persones 
ateses Servei sense 
llar. Estem de pas 25 42 
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6. ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 

El personal tècnic de l’Àrea ha executat les actuacions en matèria de serveis socials que determina la 

Comissió de Benestar del Consell Comarcal i ha participat en l’elaboració i seguiment de diferents 

protocols d’actuació per a treballar en xarxa. 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Ràtio d'habitants per treballadora social (TS) dels equips 

bàsics d'atenció social 
Estructura 

2.682 2.711 

Ràtio d'habitants per educadora social (ES) dels equips 

bàsics d'atenció social 
Estructura 

6.257 6.325 

Ràtio de persones ateses per cada professional (TS més 

ES) dels equips bàsics d'atenció social 
Estructura 

279 243 

Percentatge de personal directiu respecte al total de 

personal dels serveis socials bàsics 
Estructura 

6,90% 6,90% 

Mitjana anual d'hores de formació per persona que 

treballa als serveis bàsics de nivell directiu, tècnic i 

auxiliar Qualitat 23,86 0,82 

Mitjana anual d'hores de supervisió per persona que 

treballa als serveis bàsics de nivell tècnic i auxiliar Qualitat 0 16 

 

Els indicadors claus següents analitzen la despesa dels serveis socials bàsics: 

Indicador clau Dimensió Valor 2018 Valor 2017 

Pes de la despesa dels serveis socials bàsics sobre la 

despesa total del Consell comarcal 
Economia 

11,53% 10,12% 

Despesa corrent per habitant en serveis socials bàsics Economia 37,19 € 31,11 € 

Despesa corrent per habitant en servei d'atenció 

domiciliària 
Economia 

7,81 € 7,59 € 

Percentatge de finançament dels serveis socials bàsics 

provinent de la Generalitat 
Economia 

70,88% 70,68% 

Percentatge de finançament dels serveis socials bàsics 

provinent de les persones usuàries 
Economia 

3,86% 4,17% 

Percentatge de finançament dels serveis d'atenció 

domiciliària  provinent de les persones usuàries 
Economia 

18,36% 17,10% 

 


