fem créixer
persones
fent créixer
organitzacions

El nostre objectiu és arribar a un major benestar de les
persones mitjançant l’acompanyament a organitzacions
públiques i privades aportant-los coneixement en els àmbits educatius, culturals i socials. Essent un component
flexible i complementari per a la seva acció i contribuint
en el seu desenvolupament per tal d’obtenir la màxima
satisfacció en els seus grups d’interès.
→ Ens marquem objectius
conjuntament amb el client i
proposem la metodologia més
adequada per aconseguir-los.
→ Treballem mitjançant processos d’acompanyament de les
persones.
→ Treballem al costat de les
persones per tal que elles siguin
les protagonistes.

→ Oferim serveis com la redacció de projectes o la implantació d’eines de gestió.
→ Analitzem els serveis des de
la vessant educativa, cultural o
social per tal d’ajustar-la a les
necessitats de gestió.
→ Fem d’enllaç entre el servei i
el client, construint eines que
suposin una avantatge per a
tots dos.

treballem per...
Administracions públiques: Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Mancomunitats de Municipis
Empreses gestores: Cooperatives, Associacions, Fundacions consultories de l’administració pública

àmbits d’actuació
/ productes

escoles bressol

acompanyament
a les persones

millora dels
projectes

suport en gestió
dels serveis

Millores competencials per al desenvolupament professional:
Enfortiment del lideratge, autonomia en
el lloc de treball i eines de comunicació
interpersonals

Disseny i implementació de millores als
projectes a mida:
Auditories prèvies, disseny i implantació
d’un pla de comunicació per cada servei
i/o per al conjunt de serveis, plans de
millora, elaboració de procediments de
treball d’un servei existent.

Disseny i desenvolupament d’eines de
control i seguiment: Revisió amb informe periòdic amb indicadors, revisió
de la tasca de l’empresa gestora, model
d’informes online per disposar de dades
immediates, informes agrupats per
tipus de dades o per serveis, realització
d’auditories dels serveis.

espais familiars
centres culturals
menjadors escolars

Millores vers la cohesió i el treball en
equip

espais de lleure
ludoteques i casals
infantils i juvenils
residències gent gran
centres de dia
casals gent gran
biblioteques
casals de joves
casals d’entitats

Processos de coordinació i organització
dels equips i serveis:
Disseny i implementació de Descripcions de Llocs de Treball (DLT) i d’un
sistema organitzatiu que garanteixi la
coordinació interna.

Disseny i implementació d’eines
de gestió:
Sistema de qualitat ISO 9001:2015,
EFQM, gestió documental, sistemes de
protecció de dades, suport en la gestió
de tràmits, subvencions, etc.

Disseny i implementació d’innovacions
tècniques i en la gestió

Disseny i implementació de processos
d’internalització i externalització de serveis: Seguiment i acompanyament quan es
vol passar un servei a gestió directa o en
cas que es vulgui externalitzar la gestió,
acompanyament a equips i redacció dels
plecs de clàusules per a concursos públics.

Processos posada en marxa nous serveis:
Elaboració i implementació del projecte
tècnic, plecs de clàusules i contractes,
acompanyament per tal d’iniciar el projecte amb èxit i seguiment amb informes.

qui
som

molta gent petita, en llocs
petits, fent petites coses,
poden canviar el món.
Proverbi africà.

currículum
La Baula està formada per la Clara Puigventós i la Gemma Torregrosa, totes dues amb
una llarga experiència en la gestió de serveis públics, tant en termes de gestió com en el
seu vessant educatiu i de contribució social al benestar de les persones.
Ens avalen una llarga llista de tasques realitzades però, sobretot, és el nostre tarannà
innovador, inconformista, exigent, empàtic, inquiet i respectuós el que ens facilita el
poder comprendre la realitat i necessitats que se’n poden derivar.

com
treballem

1
2
3
4

ANÀLISI INICIAL
Segons directrius del client i mitjançant reunions amb els equips de treball.
PROPOSTA I PLANIFICACIÓ
Objectius de millora, el pla d’acció i metodologia, amb el compromís dels agents implicats.
DESENVOLUPAMENT
Reunions de coordinació amb el client i els
equips, acompanyament, desenvolupament i
eines de treball.
SEGUIMENT I TANCAMENT
Indicadors, informes de control, informe final
de resultats, avaluació i elements de millora

Vam crear una cooperativa de gestió de serveis públics que ha gestionat més de 50
projectes amb una facturació de 10 milions d’euros i amb 500 professionals. El bagatge
que la direcció de la cooperativa ens ha aportat el volem posar ara a disposició de tots
aquells han de gestionar serveis.

C/ Pujolet 8, 3er
08242 Manresa
T. 938726767
labaula@labaula.org

www.labaula.org

