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PORTAFOLIS 
SERVEIS

A la Baula connectem amb tu i les teves necessitats

 La Baula som una cooperativa de professionals  del món de l’atenció sociosanitària, l’educació i la 
gestió que treballem per la millora de la qualitat dels serveis d’atenció a les persones. 

 Ens marquem objectius conjuntament 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, i amb el procés de canvi o millora dels 
projectes també hi hagi implícit el creixement professional de les persones que hi treballen.

 Oferim serveis com la redacció de projectes o la implantació d’eines de gestió. Són serveis molt 
especialitzats que realitzats per persones amb una llarga experiència fan que sigui molt més 
rentable que fer-ho amb recursos propis.

 Analitzem els serveis per tal d’ajustar-la a les necessitats de gestió que responguin al mandat del 
client i als requeriments econòmics, administratius i tècnics necessaris.

 Som un suport pels equips de serveis de gestió directa, que sovint necessiten d’un 
acompanyament que l’estructura municipal no els hi pot donar.

 Som un suport pels equips municipals que opten per la gestió indirecta però que volen elements 
de control de la qualitat dels contractes públics.

 Som un suport per a empreses, fundacions i qualsevol organització que gestiona serveis a les 
persones i que vulgui ampliar el seu radi d’acció amb el que nosaltres som especialistes.

Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, poden canviar el món. 
Proverbi africà.
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Què fem
Els nostres àmbits d’actuació són:

→ SUPORT A LES PERSONES: Suport a Direccions i/o equips de serveis

d’atenció a les persones i personal propi per al correcte desenvolupament

de les seves tasques atenent aspectes de competències i coneixements

específics del seu lloc de treball, alineació de criteris d’equip, assoliment

d’objectius, etc.

→ MILLORA DE PROJECTES: Millora de projectes i serveis d’atenció a les

persones que donin valor a l’ens gestor i al propi servei.

→ SUPORT EN LA GESTIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES:

Suport en la gestió i desenvolupament dels serveis d’atenció a les

persones en tots els àmbits d’actuació dels mateixos.



QUÈ 
FEM?

SUPORT A PERSONES

• Millores competencials per al desenvolupament 
professional

• Millores vers la cohesió i el treball en equip 

• Processos de coordinació i organització dels 
equips i centres

MILLORA DE PROJECTES

• Disseny i implementació de millores a mida als 
centres

• Disseny i implementació d'eines de gestió

• Disseny i implementació d'innovacions tècniques i 
en la gestió

SUPORT EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS

• Disseny i desenvolupament d'eines de control i 
seguiment del funcionament dels centres

• Processos de posades en marxa de nous centres

• Creació de models de gestió per al pilotatge de 
diversos centres

• Canvis en el model d'intervenció. 



SUPORT A 
LES 
PERSONES

• Enfortiment del lideratge de personal amb persones a càrrec per tal 
que pugui realitzar un òptim acompanyament i enfortiment al seu 
equip.

• Autonomia en el lloc de treball, assumint les pròpies 
responsabilitats: Definició de funcions, sistemes de contribució a 
l'organització. 

• Eines d'acompanyament a les persones Entrevistes competencials i 
eines de valoració dels assoliments.

• Elaboració del plans de millora competencials pels equips.

• Treball de diferents eines de comunicació interpersonals per a la 
millora dels resultats del projecte.

Millores competencials per al desenvolupament 
professional

• Establiment de processos de treball i millora del treball en equip.

• Dinàmiques i procediments que milloren i  fiancen la cohesió 
d’equip.

• Implantació d'eines de gestió enfocades a la millora del treball en 
equip. 

Millores vers la cohesió i el treball en equip

• Disseny i implementació de Descripcions de Llocs de Treball (DLT) 
amb les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball en relació 
al projecte a desenvolupar.

• Disseny i implementació d’un sistema organitzatiu que garanteixi 
una òptima coordinació interna.

Processos de coordinació i organització dels 
equips



MILLORA 
DE 
PROJECTES

• Auditories prèvies amb informe i proposta de pla de millores.

• Disseny i implantació d’un pla de comunicació per cada servei 
i/o per al conjunt de serveis.

• Disseny i implantació d’un pla de millora sobre un o diversos 
serveis fins a obtenir els resultats esperats, prèviament definits 
amb el client.

• Elaboració i implementació dels procediments de treball d’un 
servei existent.

Disseny i implementació de millores als 
projectes a mida

• Disseny i implantació del sistemes de qualitat.

• Disseny i implantació d’un sistema de gestió documental físic i 
virtual.

Disseny i implementació d'eines de gestió

• Disseny i implementació d’una o mes innovacions en un servei.

• Creació d’una xarxa de serveis a les persones amb l’objectiu que 
haguem definit prèviament amb el client.

• Revisió i millora o elaboració de documentació i eines tècniques 
del projecte.

Disseny i implementació d'innovacions 
tècniques i en la gestió



SUPORT 
EN LA 
GESTIÓ

• Revisió dels serveis mitjançant un informe periòdic amb indicadors de 
seguiment i resultat.

• Revisió de la tasca de l’empresa gestora dels centres per a poder obtenir 
informació de la gestió i del funcionament dels serveis.

• Generació d’informes agrupats per tipus de dades o per serveis per tal d’obtenir 
informació que es pugui comunicar.

• Realització d’auditories dels serveis per obtenir informació sobre el seu 
funcionament amb els posteriors informes d’accions de millora.

Disseny i desenvolupament d'eines de control i seguiment 
del funcionament dels serveis

• Eines de seguiment i gestió quan es vol passar un servei a gestió directa, 
redacció dels documents i procediments de treball i acompanyament a l’equip 
per la seva aplicació, per tal de minimitzar els efectes d’augment de dedicació 
dels recursos municipals per a la gestió. 

• Eines de control i seguiment per a l’empresa gestora en cas que es vulgui 
externalitzar la gestió dels serveis per garantir que  es manté el control 
municipal.

• Acompanyament a equips per a la constitució com a cooperativa o altre model 
d’empresa i per l’autoocupació.

• Redacció dels plecs de clàusules per a concursos públics.

Disseny i implementació de processos d'internalització i 
externalització de serveis públics

• Elaboració i implementació del projecte tècnic d’un nou servei.

• Conversió dels contractes en quadres de seguiment amb indicadors de control. 

• Acompanyament als equips a la posada en marxa d’un nou servei, per tal 
d’iniciar el projecte amb èxit i de manera ràpida.

• Redacció del pla de posada en marxa, amb indicadors de seguiment i elaboració 
d’informes per al client.

Processos de posades en marxa de nous serveis
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Com treballem
Els projectes són a mida, cada client escull els seus objectius, i en funció d’aquests ajustem el pla 
d’acció, la metodologia i els recursos, humans, temporals i econòmics més adequats.
Diferenciem tres maneres de desenvolupar els objectius malgrat són combinables i en cap cas 
s’exclouen entre si.

Oficina tècnica: Som la teva Oficina tècnica quan no disposes de tècnics per a tots els àmbits de 
treball que necessites, o tens necessitats puntuals que no pots cobrir amb el propi personal, podem 
integrar-nos al teu equip de treball per realitzar l’encàrrec que ens encomanis.

Processos d’acompanyament:T’acompanyem, decidim conjuntament on volem anar, quins objectius 
ens proposem i ens repartim la feina, cadascú fa una part i després la posem en comú o bé la fem 
plegats.  Acompanyem a les persones que han de desenvolupar els projectes. Sovint els professionals 
que treballen amb persones no tenen formació en gestió i amb el nostre suport poden treure el màxim 
profit posant en sintonia els coneixements tècnics que ells aporten amb els nostres de gestió ,a la 
vegada que aprenem i desenvolupem competències conjuntament.

Formació:T’aportem coneixement, oferim formació a mida que s’adapta al projecte específic on les 
persones han de desenvolupar allò que necessiten aprendre, de tal manera que sempre resulta una 
formació pràctica, amb resultats immediats i aplicables al projecte i, per tant, amb un retorn directe. 



METODOLOGIA 
DE TREBALL

ANÀLISI INICIAL

• Segons directrius del client i mitjançant reunions de 
situació amb els diferents equips de treball implicats.

PROPOSTA I PLANIFICACIÓ

• Proposem els objectius de millora, el pla d'acció i la 
metodologia més adequada a les necessitats.

DESENVOLUPAMENT

• Reunions de coordinació amb el client i els equips de 
treball. 

• Acompanyament als equips i persones implicades.

• Desenvolupament de documentació i eines de treball.

SEGUIMENT I TANCAMENT

• Seguiment d'indicadors. Informes de control i 
seguiment.

• Informe final de resultats.

• Avaluació del procés. Elements de millora.



QUI SOM LA BAULA?

 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.

 Hem après molt de tot allò que hem emprès i desenvolupat i volem poder 
compartir aquest bagatge per afavorir canvis positius, per acompanyar les 
persones en aquests canvis i per ajudar i donar suport en allò en que 
puguem aportar valor i coneixement.

Hem acompanyat i 

format 54 Escoles 

Bressol

Hem tingut un 

impacte en 

1040 usuaris de 

serveis

Hem acompanyat 

15 serveis de 

gent gran

Hem donat suport a 

394 persones i 

equips

Hem dissenyat i 

elaborat 126
estudis i projectes

Hem ofert més de 

1540 hores de 

formació



C/ Pujolet, 8  3r pis
Manresa 08242

Telf. 938726767

clara.puigventos@labaula.org

https://www.facebook.com/baulaprojectes

www.labaula.org

@la_baula

gemma.torregrosa@labaula.org

Dades de contacte

Web i xarxes socials

www.labaula.org/blog

www.labaula.org/premsa

CONTACTA’NS!!


