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1. ÀREA PRESTACIÓ DEL SERVEI

1.1. DEFINICIÓ DE l'ÀREA

L'àrea de Prestació del Servei té com a fi principal la gestió del procés d'atenció a l'usuari en els
nostres centres de les 3 províncies, establint, de manera consensuada amb les direccions dels centres,
les directrius necessàries dirigides a la millora de la qualitat de vida dels usuaris, la qualitat organitzacional
dels serveis (processos essencials i de suport vinculats a aquests en els centres) i l'establiment de
directrius ètiques que guien les pràctiques en els serveis.
El sistema de gestió que l'àrea està impulsant és el basat en la gestió per processos, on s'han
identificat els processos essencials (macroprocessos en el nostre cas) i, dins de cada un, els subprocessos
rellevants, intentant amb això tenir com a principi bàsic de l'atenció en el nostre centres que tots i cada un
dels professionals que hi intervenen són part important d'un procés i que la coordinació de tot el procés
reverteix en la millora de la qualitat de l'atenció de les persones dels nostres serveis.
L'actual mapa de processos essencials identificats en l'entitat són els següents:

En aquests 8 processos essencials detectats per l'entitat, l'àrea participa activament en 7 d'ells. En
el macroprocés de Centre Especial d'Ocupació no s'hi té participació directa.
Entre els macroprocessos essencials identificats per l'entitat, tres principalment són la base de la
seua activitat; sobre ells giren els processos estratègics i de suport d'aquella: residència, atenció diürna
i habitatge. Diàriament són ateses 1036 persones amb discapacitat aproximadament, amb el suport d'una
plantilla de cuidadors i personal tècnic àmplia.
En aquests tres macroprocessos, i també la resta dels 7 processos essencials, durant 2015 s'ha
continuat desenvolupant un marc ideològic de d'atenció a les persones, que basant-se en els conceptes
de discapacitat de la CIF (OMS,2001), el paradigma de suports de l'AAIDD (1992,2010), el model de
qualitat de vida de Schalock i Verdugo (2002) i els principis de la bioètica, s'està plasmant de manera
gradual en les pràctiques i en les eines principals que el servei està impulsant, en concret:
-Pla de centre i memòria del servei, eina base per a l'organització i planificació interna del centre. La
seua estructuració s'ha modificat, elaborant-se la part de Programes d'atenció de l'usuari conforme a
l'esquema de funcionament de la persona de la CIF, amb les aportacions i consens de tots els equips
tècnics d'IVAS, canalitzades en les coordinacions tècniques de l'àrea, que durant 2015 han elaborat i
millorat els programes d'atenció als usuaris desenvolupats en 2013 i s'han incorporat al pla de centre en
vigor 2015-2016.
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-Projecte Personal Individualitzat (PPI), eina bàsica per a l'atenció individualitzada. Aquesta eina
durant 2015 s'ha redissenyat, amb distintes aportacions de tècnics de l'entitat, coordinades per un tècnic
de l'àrea, que ha conduït a la seua prova en fase pilot en diversos centres ocupacionals i en una residència.
Amb les aportacions esmentades, s'ha millorat el seu disseny, i durant 2016 se'n va realitzar el
desplegament, junt amb la seua inclusió en un programa de gestió d'usuaris.
El seguiment i avaluació de les activitats que es desenvolupen és un altre dels aspectes de
màxima importància en l'àrea, per a la qual cosa s'utilitza un sistema d'indicadors, amb report semestral
per part de tots els centres, realitzant-se'n anàlisis i sol·licitant accions de millora.
Es pot destacar també que des de la direcció d'àrea es gestiona la coordinació i seguiment dels
processos essencials d'atenció a l'usuari, junt amb els processos de suport que hi incideixen
directament,
conforme al mapa de processos de l'entitat. Per a això es realitzen auditories internes i visites als
recursos, la qual cosa constitueix una de les funcions principals de l'àrea.

1.2. OBJECTIUS DE L'ÀREA

Com a resultat de la formació mantinguda durant els anys 2011 a 2013, durant 2015 s'ha continuat
treballant amb els objectius marcats en 2014 i que guien l'atenció als usuaris dels nostres serveis; aquests
objectius han sigut consensuats amb les direccions dels centres, coordinacions tècniques i persones
involucrades en la gestió dels processos essencials.
Els objectius que es van marcar van ser:
1.
2.
3.
4.

Establir línies d'actuació per a anar avançant des d'un model de serveis a un model de suports
Garantir l'exercici de drets de les persones amb discapacitat
Planificar la programació individual basada en els objectius de la persona
Avançar del model institucional a un model basat en la participació de les persones amb
discapacitat en la Comunitat.

Sobre aquests objectius estratègics en l'atenció dels usuaris dels centres s'està treballant en
objectius específics i línies d'actuació que orienten les accions que es desenvolupen en els centres i serveis
d'IVAS dependents de l'àrea. Són la base dels plans de centre.

Durant 2015 s'han desenvolupat la continuïtat de les reunions amb els directors de residències i
centres de dia i amb els directors d'Ocupacionals amb la mateixa metodologia de treball establida en 2014.
S'ha posat en marxa l'estudi i disseny d'una eina de pla d'objectius de la direcció del centre, substitutiu de
l'extint pla de gestió, que arreplegue els objectius que les direccions de plantegen en 5 eixos relacionats
amb l'atenció a les persones del centre:






Eix 1: La persona i les seues capacitats
Eix 2: Implicació i orientació familiar
Eix 3: Drets i tracte de la persona
Eix 4: Entorn comunitari
Eix 5: Organització i lideratge
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1.3. CARTERA DE SERVEIS
L'IVAS té la següent estructura de serveis :
1. SERVEIS GENÈRICS D'ACCIÓ SOCIAL
●
●
●
●
●

Serveis d'ocupació i inserció sociolaboral (CEE i Agència de Col·locació)
Servei de projectes
Servei d'atenció social
Inclou el servei de Telèfons d'atenció social (Menjar a Casa, telèfon del Major, telèfon de
dona embarassada, telèfon del menor, telèfon d'atenció a la dependència)
Servei d'estades de vacances

2. SERVEIS ESPECÍFICS
●

Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual
 Servei residencial (8 centres)
 Servei d'habitatges (6 habitatges)
 Servei d'atenció de dia (3 centres de dia)
 Servei de formació ocupacional (10 centres ocupacionals)

●

Serveis per a persones amb dany cerebral adquirit
 Servei d'atenció de dia (1 centre de dia)



Serveis per a persones majors
 Servei d'atenció de dia (1 centre de dia)

1.4. PLANIFICACIÓ i COORDINACIÓ DE SERVEIS

1.4.1.SISTEMA DE COORDINACIÓ

La direcció d'Àrea té establit un sistema de coordinació d'aquest, que permet la implantació, seguiment i
avaluació de l'atenció a les persones amb discapacitat que atenem en els nostres serveis. Per a això, el
sistema de coordinació té establit un calendari de reunions, tant amb la direcció de l'àrea com de cada
coordinació interna.
1. COORDINACIÓ DIRECCIONS CENTRES
La seua funció principal és l'organització i planificació dels serveis dels centres, la seua gestió, així
com el seguiment i l'avaluació. Els membres són la direcció de l'àrea i les direccions de centres.
1.1. Coordinació Servei Residencial i Centres de dia.
1.2. Coordinació Xarxa d'habitatges
1.3. Coordinació servei Centres Ocupacionals.
1.4. Coordinació amb el Servei d'inserció sociolaboral. On es gestionen:
●
●

Estades de vacances
Agència de Col·locació

Freqüència: trimestral

Memòria de Gestió IVAS 2015

Pàgina 7 de 124

2. COORDINACIONS TÈCNIQUES
Les coordinacions tècniques són coordinacions transversals compostes per tècnics que treballen
amb els tècnics dels serveis, per a millorar la qualitat de l'atenció a l'usuari en l'àmbit de la seua
competència.

Es tenen establides les següents coordinacions

2.1. Coordinació de Qualitat Assistencial i Avaluació
2.2. Coordinació Àrea Social
2.3. Coordinacions tècniques de Residències i centres de dia
2.3.1. Àrea psicològica
2.3.2. Àrea de teràpia ocupacional
2.3.3. Àrea Sanitària/Infermeria
2.3.4. Àrea Fisioteràpia
2.4 Coordinació projectes

El dilluns, es mantenen reunions de seguiment de la Direcció del Servei amb les dues tècniques de
l'àrea, per al seguiment de tota l'estructura organitzativa.

A

nivell

esquema,

l'estructura

organitzativa

queda

de

la

manera

següent:

Durant 2015 s'han mantingut les següents reunions de coordinació:



6 reunions amb direccions de residències
2 reunions amb ocupacional i centres de dia

S'hi van treballar els temes que apareixen en l'apartat de projectes d'aquesta memòria i qüestions del
desenvolupament del servei (estades de vacances, anàlisi de les memòries presentades).
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Coordinacions Tècniques
S'han realitzat durant 2015, 2 reunions de les 4 planificades en total, el 50%. Els temes tractats de major
rellevància han sigut: Assumir la coordinació de terapeutes per part del tècnic de l'àrea, memòries de
centres criteris d'aprovació, Programa Becad-PPI, formació, seguiment de l'àrea, proposta de mínims de
les coordinacions, protocol de contenció.

Reunions de seguiment:
Les reunions mantingudes durant 2015 de seguiment han sigut 15 de 32 reunions planificades, un total del
47%. Constatar que durant el tercer trimestre (octubre-novembre-desembre) es van deixar de realitzar de
forma planificada derivat d'un procés de reorientació i nova planificació de l'entitat, que ha modificat els
temps de l'àrea.

Els temes més rellevants tractats en aqueixes reunions han sigut:

-

Planificació d'estades de vacances
Objectius àrea
PPI, posada en marxa prova pilot Xàtiva
Servei d'Oci
Trasllat de la residència l´Almara a Bétera.
Coordinació Ocupacional
Incorporació nous psicòlegs Xàtiva i Carmen Picó
Preparació pla de centre
Aprovació memòria coordinacions
Plec Oci
Estudi de casos usuaris
Protocols dolc, Maltractament
Codi ètic
Procés d'ingrés ocupacional
Protocol de contenció
1.4.2 COORDINACIÓ DIRECCIONS

1.4.2.1 SERVEI RESIDENCIAL I CENTRES DE DIA

Aquesta coordinació es porta directament pel cap d'Àrea, amb el suport de la tècnic
de prestació del servei. Els 4 objectius estratègics de l'àrea, dirigits a usuaris i famílies, s'han
desglossat en objectius operatius en cada un dels nostres serveis.

Valoració global: amb una mitjana de 6 a 9 objectius desenvolupats en cada un dels
serveis i analitzant els resultats obtinguts es conclou que el nivell de consecució mitjana
estimat és d'un 82.5%.
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Residència

Grau de compliment

Objectius planificats

Bennàger

66%

9

Caixa Ontinyent

50%

8

Carmen Picó

75%

8

La Humanitat

85%

7

Jubalcoi

100%

6

L'Almara

100%

6

Praga

100%

7

Manises

77%

7

1.4.2.2. SERVEI D'HABITATGES
PLA D'OBJECTIUS 2015
OBJECTIU

AVALUACIÓ ANUAL 2015
%

V.O

100%

2

Educar
en
els
valors
democràtics,
1 per a usuaris lleugers
Dos monogràfics realitzats sobre el
especialment en el dret al vot, potenciant la
(supervisada i promoció) i 1 per a 100%
dret al vot
seua capacitat d'opinió i de participació
usuaris severs S. Lucas

2

I.

INDICADORS

RESULTAT

Del model de serveis al modelo de suports
Sí en h. assistit

Establir que cada usuari compte amb un Buscar com a mínim un referent afectiu Sí en h. supervisat
referent afectiu, potenciant els vincles positius positiu per cada un dels usuaris
Sí en h. promoció

II.

III.

Garantir l'exercici de drets de les persones amb discapacitat

Programació basada en els objectius de la persona
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Sí en h. assistit
Que almenys un
dels interessos, Sí en h. supervisat
Conèixer i fomentar els
interessos,
preferències i necessitats de cada
preferències i necessitats de les persones
persona s'haja aconseguit durant l'any Sí en h. promoció

IV.

100%

2

Del model institucional a la participació en la Comunitat:

Difondre les activitats de la vida diària que Dues d'exposicions de fotografia
Sí que interna en serveis central i
realitzen els usuaris d'habitatges en la realitzades al llarg de l'any, una en
50%
pendent externa per a maig 2016
Comunitat
IVAS i una altra d'externa.

ANÀLISI DELS INDICADORS

L'equip multiprofessional va establir per a l'any 2015 una acció anual per cada objectiu. El
treball pretenia centrar els esforços a assolir els objectius amb garantia, per a impulsar un programa
d'actuació centrat en la persona, és a dir, poques accions però molt ambicioses. Els resultats
generals es poden considerar satisfactoris.

Dins de l'Objectiu del “model de serveis al model de suports” s'ha realitzat un treball
d'intervenció individual de la persona basada a detectar tant els referents familiars com
professionals, valorant si es tractava d'un referent personal positiu o no. S'ha aconseguit disposar
d'una base de dades en Excel amb informació dels referents esmentats de tots els usuaris de la
Xarxa d'habitatges, aconseguint l'objectiu marcat.
L'any 2015, ha sigut un any electoral, amb eleccions europees, municipals i autonòmiques
a Catalunya i Andalusia, i a final d'any les eleccions al Congrés dels Diputats i el Senat, fet que ens
va permetre treballar millor l'objectiu del dret al vot de la persona amb discapacitat.
Per a tal fi, es va preparar una presentació en power point, adaptada als usuaris dels
habitatges de promoció i habitatge supervisat, i es va realitzar un monogràfic a la sala de juntes de
Serveis Centrals.
Amb els usuaris severs de l'habitatge assistit, el personal de suport va preparar un simulacre
de votació on tres usuaris defenien el menú que més els agradava i presentaven en carpetes de
diferents colors, fotografies retallades de les menjars i les postres. Després de la votació dels
usuaris, va haver-hi un menú triat que va ser el que es va preparar l'endemà per al menjar de tothom.
L'objectiu marcat en “la programació basada en la persona”, va ser treballat amb el
document “d'interessos, preferències i necessitats” per a cada un dels usuaris.
D'aquests “desitjos” sol·licitats pels usuaris, es realitzava un “ajust d'expectatives” i es
revisava per a assolir com a mínim una de les peticions dels usuaris al llarg de l'any. L'any 2015 s'ha
complit l'objectiu esmentat en tots els usuaris.
L'últim objectiu dins del pla del “model institucional a la participació en la comunitat” ressaltar
que s'ha realitzat una àmplia recopilació fotogràfica dels usuaris de la xarxa d'habitatges en la
realització d'activitats de la vida diària, que ha permès presentar una exposició interna en la primera
planta de serveis centrals d'IVAS, del 22 de desembre al 6 de gener. Aquesta exposició es prorroga
indefinidament a causa de la bona acollida rebuda.
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1

AVALUACIÓ I CONCLUSIONS

Quant a la Xarxa d'habitatges d'IVAS, l'any 2015 s'ha continuat treballant l'atenció centrada
en la persona, especialment important ha sigut el treball realitzat en la detecció de referents de les
persones i el seguiment dels “interessos, preferències i necessitats”, la participació en la Comunitat
amb l'exposició fotogràfica i la preparació dels usuaris cap a la participació en el dret al vot.
Alhora, des de la direcció es va presentar una jornada formativa per al personal de l'habitatge
assistit basat en “el treball en equip”. També s'han anat introduint conceptes nous com “qualitat de
vida”, “el facilitador” i més concretament les vuit dimensions de la persona prenent com a referència
Miguel Ángel Verdugo icol·laboradors. De gran importància ha sigut la formació específica per a
terapeutes en què a més ha participat la mitjancera i la coordinadora del servei.
Quant al model d'habitatge de vida independent, hem tingut problemes d'acceptació amb la
comunitat de veïns. S'ha treballat en col·laboració amb ells fins a comprovar que la situació requeria
d'un canvi de domicili per part dels usuaris.
En l'habitatge assistit, i després de l'obertura del torn de demà per a atendre els usuaris
majors, seguim comptat amb un ajust de personal insuficient. En l'habitatge supervisat el principal
problema ha sigut la cobertura de places vacants; s'han cobert dues places, però la promoció interna
d'usuaris ha suposat que en aquests moments disposem d'unes altres tres places vacants, sense
proposta de candidats aptes per part de les residències. Els habitatges de promoció han consolidat
la seua estructura i funcionament. El principal problema va ser el retorn temporal d'un usuari a
l'habitatge supervisat.

1.4.2.3. SERVEI FORMACIÓ OCUPACIONAL
Durant 2015 s'ha modificat la forma de coordinació amb les direccions dels centres, mantenintse reunions en cada província, i, en cas de necessitat de treballar un tema d'interès, realitzant-hi
reunió monogràfica.
Després de dues reunions realitzades en cada una de les províncies, un tècnic del servei s'ha
centrat en el desenvolupament del nou perfil individual d'avaluació i del nou PPI amb els centres
ocupacionals de Castelló i Elx, i a València amb el Centre ocupacional de Cullera. Per a això, s'ha
desplaçat en distintes ocasions als distints centres ocupacionals, al mateix temps que es va
prendre la decisió de realitzar en el mes de setembre el pas a mode prova de 10 perfils d'avaluació,
amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat de l'eina posada en marxa.
Basant-se en aquest projecte, s'ha realitzat la coordinació dels centres ocupacionals
durant 2015.

PRINCIPALS OBJECTIUS TREBALLATS EN 2015. NIVELL DE CONSECUCIÓ
Millorar el procés d'intervenció, unificar l'eina en les tres províncies mitjançant el programa
informàtic Integradis (o un altre).
Aquest objectiu ha sigut la base del treball amb els centres ocupacionals durant 2015, tal
com s'ha comentat. A les acaballes de 2015 s'està realitzant estudi de les valoracions remeses per
cada un dels centres, tant en el procediment de pas del perfil com en els ítems de l'eina.
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Es finalitza l'eina de perfil d'avaluació i de pla de suports, preparada per a la seua aportació
a una aplicació informàtica.
L'objectiu de dóna per complit
Realitzar el seguiment i avaluació dels programes mitjançant indicadors en les tres
províncies.
S'ha realitzat parcialment aquest objectiu, traslladant aquest sistema d'avaluació a dos centres més,
quedant pendent els centres de València i Castelló en la seua implantació
Revisar l'eina de mesurament de satisfacció de les famílies.
No s'ha realitzat.

1.4.2.4 SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Supervisat pel cap de Prestació del Servei, la direcció i l'equip del servei d'inserció
sociolaboral ha dut a terme:
1.4.2.5 AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
Informes d'activitat realitzats
1.1.- Atenció a Usuaris
La metodologia en l'atenció a usuaris des de la data de l'autorització fins a l'actualitat s'ha
realitzat tal com indica la memòria inicial d'autorització a IVAS.
El procés de selecció i intermediació laboral així com de cassació d'ofertes s'ha fet segons
modalitat establida en l'autorització corresponent.

Nombre total de persones ateses
Període comprès entre:01/01/2015 - 31/12/2015

938

Distribució de les atencions per mesos
Gener

Febrer

Març

Abril

Persones ateses: 132

Persones ateses: 190

Persones ateses: 127

Persones ateses: 70

Maig

Juny

Juliol

Agost

Persones ateses: 35

Persones ateses: 70

Persones ateses: 48

Persones ateses: 81

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Persones ateses: 61

Persones ateses: 71

Persones ateses: 32

Persones ateses: 21

Nombre total anual de persones ateses pertanyents a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral
Període comprès entre:01/01/2015 - 31/12/2015
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Tipus de col·lectiu amb dificultats d'inserció laboral atesos
Menors de 30 anys

164

Desocupats de llarga durada

126

Dones

420

Majors de 45 anys

327

1.2.- Cassació d'ofertes d'ocupació1
En el treball de prospecció d'ofertes d'ocupació i llocs de treball propis de l'entitat des de la data d'autorització
a l'actualitat s'han aconseguit els següents resultats

Nombre total anual d'ofertes d'ocupació captats en activitats de prospecció laboral
Període comprès entre:01/01/2015 - 31/12/2015

323

Nombre total anual de llocs de treball captats en activitats de prospecció laboral
Període comprès entre:01/01/2015 - 31/12/2015

499

Nombre total anual d'ofertes d'ocupació cobertes amb les persones ateses com resultat de la
intermediació laboral realitzada
Període comprès entre:01/01/2015 - 31/12/2015

49

Nombre total anual de llocs de treball coberts amb les persones ateses com resultat de la
intermediació laboral realitzada
Període comprès entre:01/01/2015 - 31/12/2015

93

1.3.- Contractacions
En la cassació de llocs de treball i candidats s'han aconseguit els següents resultats en contractacions
Temporal – per obra

90

parcial

23

Substitució

0

Fix discontinu

-

Contracte formació i aprenentatge

1

1

. Una oferta d'ocupació pot comportar un o més llocs de treball. És convenient diferenciar nombre
d'ofertes d'ocupació i llocs de trebal
Memòria de Gestió IVAS 2015
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Processos de selecció de llocs de treball per a Recursos Humans d'IVAS
DATA

LLOC

REBUTS

ENTREVISTATS

SELECCIONATS

CONTRACTATS

21/01/15

Netejador/a

15

11

8

2

15/04/15

Picòleg/oga

99

8

1

2

17/03/15

Admin.

7

7

3

1

17/03/15

Netejador/a

17

8

1

1

27/04/15

Administ.

21

12

3

1

03/06/15

Auxiliar

144

78

45

44

19/06/15

Admin.

26

6

1

1

05/06/15

Due

36

15

1

1

08/06/15

Cuiner/a

4

4

1

1

11/06/15

Auxiliar

59

17

17

17

11/06/15

Auxiliar

26

10

10

10

11/06/15

Auxiliar

34

12

7

12

16/06/15

Fisioter.

8

4

2

1

26/06/15

Neteja

30

8

4

4

30/06/15

Auxiliar

46

17

12

12

03/07/15

Auxiliar

92

19

10

10

03/07/15

Auxiliar

25

6

6

6

09/07/15

Due

33

3

3

3

10/07/15

Auxiliar

54

11

11

11

15/07/15

Auxiliar

29

8

7

7

31/07/15

Due

10

4

4

4

02/11/15

Conduct.

81

13

3

1

12/11/15

T.social

36

4

1

1

17/11/15

C. terapeuta

17

6

1

1

17/12/15

Picòleg/oga

20

4

4

1

TOTAL

969

295

166

155
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INDICADORS D'EFICÀCIA (fitxer xml agregat anual)

Taula 1. Resultats anuals Agència de Col·locació de València 2015 (xml)
Nº

RESULTATS

TOTAL

1

Total de persones

938

2

Total noves registrades

863

3

Total persones perceptores

2

4

Total persones inserció

913

5

Total ofertes

303

6

Total ofertes enviades

959

7

Total ofertes cobertes

50

8

Total llocs

472

9

Total llocs coberts

87

10

Total contractes

87

11

Total contractes indefinits

3

12

Total persones col·locades

83

Fuente. Dades anuals 2015 XML
AVALUACIÓ DE L'AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
L'Agència de Col·locació ha seguit funcionat amb normalitat a València aconseguint els
objectius marcats. En canvi en la delegació de l'Agència a Alacant s'han trobat amb dificultats de
cobertura de personal. Des de València s'està portant temporalment la gestió d'ofertes i part de la
tramitació de les demandes fins que es resolga la situació puntual del servei a Elx. A destacar que
s'ha assignat al servei la gestió de processos de selecció de personal d'IVAS per a cobrir les
necessitats de personal dels Centres d'IVAS. Ressaltar que els candidats són remesos per les
oficines del Servef.
MILLORES DETECTADES EN L'AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ









Refermar l'Agència de col·locació d'Elx.
Actualment la plaça d'Elx (de baixa des de setembre del 2015) té una altra categoria
professional diferent dels dos tècnics de València. És necessari establir una mateixa
categoria professional per a tots els tècnics del servei.
Proposta canviar la plaça d'auxiliar administratiu a Elx com a millora a plaça de tècnic, a fi
de disposar d'un professional especialitzat en oferta i un altre en demandes d'ocupació,
com ja ocorre en l'Agència de col·locació de València i d'aquesta manera facilitar l'alternança
de professionals en períodes de vacances i oferir una millor atenció al ciutadà.
Hi ha una contínua demanda de persones amb diversitat funcional per a l'obertura d'una
nova delegació de l'agència de col·locació a Castelló, amb la qual cosa caldria la creació
o reconversió de dues places de tècnic. Proposta d'implantació en la partida pressupostària
de l'exercici del 2017.
Superar els objectius d'inserció de persones amb discapacitat en l'Agència de Col·locació
respecte a l'any anterior.
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1.4.2.6 . Programa d'estades de vacances

Les places d'usuaris en Estades de vacances per campanya realitzada durant l'any 2015
han sigut:





Campanya IVAS Pasqua 2015: 226 places
Campanya IVAS Estiu 2015: 270 places
Campanya IVAS Nadal 2015/16: 206 places

En total s'han gestionat 702 places per a persones amb discapacitat intel·lectual provinent
de Centres d'IVAS.

2.

RECURSOS HUMANS
Recursos humans d'IVAS:

L'equip de treball d'estades està compost per persones assignades d'altres serveis, i el componen:
director d'Integració Social i Laboral, l'administrativa de xarxa d'habitatges i un equip mínim de 4
supervisors d'àrea (la coordinadora de Xarxa de campaments i habitatges, la coordinadora de
programes, un tècnic de programes i 1 tècnic reforç del servei de dependència.

Recursos externs contractats:

IVAS publica les licitacions dels següents serveis externs: coordinadors; metge-sanitari amb servei
d'ambulància 24 hores; hotels; albergs; neteja, bugaderia i cuina de la Masia del Collado (alberg
propi de l'entitat ubicat en el municipi de Dosaigües)

Servei extern de coordinadors: en Pasqua, Estiu i Nadal. Total 35 coordinadors.
Servei extern metge-sanitari:, 1 metge i 2 DUE per Campanya.
Durant els períodes d'estades de vacances el servei s'ha reforçat amb la figura dels directors
de guàrdia i caps d'Àrea de referència.

CURSOS DE VOLUNTARIAT

Durant el 2015 s'ha realitzat 2 cursos per a cooperants, amb una durada total de 120 hores (12 hores
teòriques, 8 h, en Centres d'IVAS i 100 hores pràctiques en estades de vacances).
En total s'hi han format 56 voluntaris i van participar 8 docents especialitzats en els diferents
mòduls: Intimitat, Privacitat i Salut Sexual, Legislació, Prevenció de Riscos Laborables, Primers
Auxilis, Coneixements Psicopedagògics, Activitats d'Oci i Temps Lliure.
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Avaluació de les estades
Durant l'any 2015, en el Servei d'Estades de vacances s'han detectat diversos problemes:
1.La impossibilitat, per temps, de licitar els serveis externs de les tres campanyes, fet que va afectar
en els terminis disponibles.
2.L'intent d'implantar la justificació de la gratificació que se li entrega al voluntariat, fet que va produir
un moviment de reacció del voluntariat.
3.La impossibilitat de disposar dels diners d'activitat i de butxaca en temps i forma, que es necessitava
per a la Campanya d'Estiu.
Per la seua banda, com a valoració general del bloc de gestió laboral amb l'agència de
col·locació i el servei de projectes, podem dir que ha mantingut el seu funcionament amb un servei
mínim. Cal recordar que enguany hem comptat amb dos tècnics i una administrativa menys i, a més,
ha coincidit amb la baixa maternal de la coordinadora del servei.

1.4.3 COORDINACIÓN TÈCNIQUES
Mitjançant reunions amb cada una de les coordinacions, s'han desenvolupat distintes línies
d'actuació basant-se en les estratègies de l'àrea. Aquestes actuacions es detallen a continuació;

1.4.3.1 GESTIÓ QUALITAT ASSISTENCIAL i AVALUACIÓ

Coordinat amb el cap de Prestació de Servei, la tècnic de prestació de servei ha continuat en les
residències, centres ocupacionals i centres de dia d'IVAS amb el seguiment i millora de la gestió per
processos. Durant 2015 es destaca:
-Auditories i visites de seguiment
La millora contínua de la qualitat assistencial dels processos essencials es desenvolupa a través
d'auditories internes i visites de seguiment en cada un dels centres, per a establir les millores
detectades i verificar-ne la implantació.

Així al llarg de 2015 s'han realitzat les següents auditories i visites de seguiment:

Residències
-

2 auditories internes en les residències de Carmen Picó i Residència Praga
3 visites de seguiment en residències de Manises, Praga i Bennàger
Centres Ocupacionals

-

3 Auditories internes: Carrús, Rafalafena i CO Praga
2 Visites de Seguiment: Buris-Ana i CO Praga
Centres de dia

-

1 Visita de seguiment a Torrefiel (incorporació de la Direcció per excedència)
1 Visita de seguiment a Carlet.
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Resultat:
Visites

Nº

Nombre d'auditories realitzades

5

Nombre de visites de seguiment

7

Nombre total de centres

20

Indicador d'auditories

25%

Indicador de visites de seguiment

35%

Anàlisi de l'indicador:
L'objectiu plantejat per a 2015 en la realització d'auditories i visites de seguiment era realitzar
una auditoria i visita de seguiment per centre (20 centres, 40 visites). Açò va ser planificat al gener
de 2015.
L'objectiu plantejat resultava molt ambiciós per a la quantitat de recursos humans de què
disposem (1 tècnic) i per tant el resultat de l'indicador és baix, corresponent a un 25% en la
realització d'auditories i un 35% en les visites de seguiment.

Açò és degut al canvi d'orientació en la gestió i a la demanda de necessitats d'altres àrees
en la realització de projectes a desenvolupar per part dels tècnics de prestació del servei. Els temes
més rellevants treballats han sigut:
-

Nou projecte PPI, desenvolupament del programa
Definició d'objectius amb la coordinació de direcció
Bequeu Universitat de Castelló
Conveni UCV-IVAS
Projecte Bétera
Formació ètica i maltractament
desenvolupament de Plecs, oci, estades de vacances
Comissió tècnica de plecs: restauració, neteja i bugaderia.
Intercanvi de bones pràctiques en gestió: Visita a Amica Cantàbria
En línies generals les millores que s'han dut a terme en els processos essencials han sigut:
establiment d'objectius, seguiment de programes pla de centre, indicadors de processos, servei de
restauració. Com a resum es pot veure, en la taula següent, el nombre de millores detectades per
centre:
Auditories:
Serveis Residencial

Nº de millores detectades
P essencials

P suport

Residència Carmen Picó

54

15

Residència Praga

6(*)

2

Residència Manises

10

Residència Bennàger

6
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Atenció Diürna:
Nº de millores detectades
Atenció diürna
P essencials

P suport

CO Buris-Ana

3

5

CO Praga

6(*)

2

CO Carrús

4

8

CO Rafalafena

2

2

CO Majors Carlet

7

CO Dany Torrefiel

2(**)

3

(*) L'auditoria del CO Praga es va realitzar conjuntament amb la residència davall la perspectiva del model CAE

(**) seguiment del programa BECAD i posada al dia del servei amb la incorporació de la Direcció per excedència

INDICADORS DEL SERVEI
En l'actualitat per a l'anàlisi de dades del servei comptem amb dos tipus d'indicadors, els indicadors
dels processos essencials i els indicadors dels programes d'usuaris i famílies.
1- Indicadors processos essencials per serveis

-Resultats indicadors RESIDÈNCIES

RESIDENCIAS
AÑO: 2015
Nº USUARIOS

INDICADOR

1-Tiempo transcurrido desde la recepción del
VALORACION expediente remitido por Dirección Territorial en
PRELIMINAR las oficinas centrales del IVADIS hasta la fecha
del ingreso en caso de valoración positiva

C. PICO

L´ALMARA

LA
HUMANITAT

MANISES

R. PRAGA

BENNÀGER

CAIXA
JUBALCOY
ONTYNENT

83

70

60

60

64

45

40

80

30 días
hábiles

<32 días hábiles

5 ingreso

3 ingreso 66%

1 ingresos
100%

4 ingresos

1 ingreso

3 ingresos

2 ingresos

9 ingresos
100%

100%

Resid: 66% C.O.
100%

100%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100%

75%

100%

33,00%

100,00%

94,00%

106,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100%

95%

100%

33,00%

100,00%

94,00%

106,00%

42,50%

0,00%

100,00%

100%

95%

86,89%

100,00%

100,00%

96,94%

98,68%

93,33%

99,58%

100,00%

1-% de usuarios/as que tienen un menú
adecuado a sus características y necesidades

100%

90%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

95,00%

100,00%

1-% de solicitudes de transporte tramitadas
dentro de plazo

100%

90%

100,00%

100,00%

no se ha
solicitado

no se ha
solicitado

no se ha
solicitado

no se ha
solicitado

100,00%

100,00%

no se ha
solicitado

no se ha
solicitado

no se ha
solicitado

no se ha
solicitado

100,00%

100,00%

ALTA Y BAJA 1-Comunicación adecuada del alta del usuario a
EN RECURSO los distintos departamentos
1-Número de PPI´s realizados a lo largo de un
PPI
año comparado con los planificados
1-Número de evaluaciones del PPI realizadas
TRATAMIENTO
frente a las planificadas
1-Número de inventarios de ropa por temporada
ROPA
realizados respecto al número de usuarios de la
residencia
COMIDA

CRITERIO
OBJETIVO ACEPTACIÓN
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502

96%
100,00%
79%
78%

96,67%

100%

TRANSPORTE
2-% de solitidudes con resolución
favorable/solicitudes tramitadas

Ponderación
servicio

100%

90%

0,00%

100,00%
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100%

80%

Anàlisi de les dades:

Dels 7 indicadors de processos establits en el servei residencial complim amb el criteri d'acceptació
en la majoria dels processos, excepte en el procés de Tractament amb un resultat de l'indicador del
78%, sent el seu criteri d'acceptació del 95%. Aquest indicador de procés va relacionat amb el PPI,
Projecte personal les millores del qual plantejades per a 2015 no han complit les expectatives
marcades. Les millores detectades s'estan treballant en les distintes coordinacions de l'IVAS, però
és de difícil implantació i fer-ho d'una manera estandarditzada a causa de l'absència de coordinació
de psicòlegs. Així mateix en el procés de suport de transport, en el segon indicador, tampoc complim
amb el criteri d'acceptació de 90%; el resultat d'aquest indicador en la residència de Carmen Picó
penalitza prou, ja que no s'ha pogut donar solució a una sol·licitud presentada per un usuari que
necessita un transport adaptat. Podem concloure que el compliment d'objectius dels processos
essencials mesurats per indicadors en el servei residencial té una mitjana del 91% de nivell de
consecució.
Destacar que enguany s'han produït obres durant 2 mesos en la residència L'Almara, que ha obligat
a la reubicació d'usuaris en altres centres, igual que a l'adaptació al servei durant aqueix període.
Açò ha repercutit en la gestió i en el resultat dels seus indicadors com es mostra en la taula. Tot i
això, el servei i tracte cap als usuaris s'ha alterat el mínim possible.

Resultats indicadors SANITARIS

INDICADORES SANITARIOS
INDICADOR 1
Número de úlceras por presión originadas en el centro respecto a la
población de riesgo.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Escala de norton poblacion riego
Ficha de fisioterapia

INDICADOR 2
Número de caidas respecto al número de personas con riego de
caidas.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Escala Dovvnton poblacion riego
MD. Fisio. 04 Reg caidas

FRECUENCIA
DE ANALISIS RESPONSABLE
Semestral
Fisio
FRECUENCIA
DE ANALISIS RESPONSABLE
Semestral

METODO

REGISTRO

Grafico

MDI. Fisio. 01

METODO

REGISTRO

Fisio

Grafico

MDI. Fisio. 02

Nº de úlceras
1
0
0
1
0
3

Resultado
111%
150%
0%
194%
89%
25%

RESULTADOS 2015
RESIDENCIAS
L´Almara
Bennáger
Carmen Pico
Jubalcoy
Praga
La Humanitat

Resultado
13%
0%
0%
17%
0%
33%

Indicador 1
Nº de usuarios
8
3
10
6
5
9

Indicador 2
Nº de usuarios
9
6
3
18
9
8

Anàlisi de dades:

En els resultats de l'indicador 2, que mesura el nombre de caigudes respecte a la població de risc
s'observa que, en la residència l'Almara i la residència de Jubalcoi, el resultat supera al 100%; el
nombre de caigudes és elevat relacionat amb la població de risc. La dada més significativa correspon
a la residència de Jubalcoi, amb un percentatge de caigudes elevades: 194%, hi ha caiguda
repetitives d'un mateix usuari Les causes més freqüents de les caigudes són: caigudes accidentals,
obstacles en l'entorn, zones exteriors enjardinades en mal estat, taulells. En totes les caigudes que
reflecteix l'indicador, s'han pres les mesures preventives per a evitar en la mesura que siga possible
la probabilitat del risc de caigudes, igual que es treballa en el programa d'adaptació de l'entorn
desenvolupat en el pla de centre.
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Nº de caidas
10
9
0
35
8
2

-Resultats indicadors CENTRES OCUPACIONALS

AÑO: 2015
Nº USUARIOS

INDICADOR

OBJETIVO

CRITERIO
ACEPTACIÓN

RAFALAFENA(*)

BELCAIRE(*)

BURIS-ANA

50

50

30

CENTROS OCUPACIONALES
EL
MARE DE DEU
MAESTRAT
C.O PRAGA MARXALENES CASTELL
TRAMOIA
75

70
reflejado en
indicador de
residencia

1-Tiempo transcurrido desde la recepción del
VALORACION expediente remitido por Dirección Territorial en
PRELIMINAR las oficinas centrales del IVADIS hasta la fecha
del ingreso en caso de valoración positiva

20 días
naturales

20 dias hábiles

1 ingreso 100%

3 ingresos
100%

1 ingreso
100%

6 ingresos

ALTA Y BAJA 1-Comunicación adecuada del alta del usuario a
EN RECURSO los distintos departamentos

100%

Resid: 66% C.O.
100%

100%

100,00%

100,00%

100,00%

1-Número de PII realizados a lo largo de un año
comparado con los planificados

100%

75%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PII

reflejado en
indicador de
residencia
reflejado en
indicador de

40

29

ALTABIX CARRÚS
72

50

5 ingreso
100%

3 ingresos
100%

82

no hay ingresos 1 ingreso 100% 2 ingresos 100%

´-

100,00%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

100%

Anàlisi de dades
Dels 3 Indicadors de processos establits en el Servei de Formació Ocupacional podem concloure
que el percentatge de compliment és totalment satisfactori arribant al 100% de nivell de consecució.
El que ens dóna peu a plantejar i millorar els nostres processos establint nous indicadors per a la
millora contínua.

-Resultats indicadors CENTRE DE DIA DE MAJORS
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INDICADORES CENTRO DE MAYORES CARLET IVAS

ANUAL 2015
TIPO DE PROCESO

INDICADOR

META

Tiempo transcurrido desde la recepción del expediente remitido
por Dirección Territorial en las oficinas centrales del IVAS hasta
la fecha del ingreso en caso de valoración positiva.

20 días naturales por
expediente

FRECUENCIA DE ANALISIS

1º SEMESTRE

MEDICIONES
2º SEMESTRE

ANUAL

Trabajadora Social

Semestral

100%

100,00%

100,00%

Fisio
Semestral
Terapeuta ocupacional
Terapeuta ocupacional
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Due
Psicologa
Psicologa
Due
Trabajadora Social
Semestral

0%
100,00%
100,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

90%
100,00%
100,00%
100%
100%
100%
62%
62,00%
100%

90%

VGI
Barthel
Lawton
Tinetti
Dowton
Guioz
Pfeiffer
Mec
Norton
Zarit

90%
100%
100%
100%
100%
100%
81%
81,00%
100%
94%

23%

Registro de caidas, Dowton

Fisioterapeuta

Semestral

37,50%

24,00%

30,75%

1-Número de jornadas de formación (tematica común)
realizadas con respecto al número de jornadas planificadas al
año ( 2 jornadas)

2 jornadas de
formación al año

En las diferentes reuniones

DUE

Semestral

0,00%

150,00%

150,00%

2-Paricipación, asistencia a la formación de las familias: % de
familias que participan en la formación con respecto a las
convocadas.

50%

Registro de asistencia

DUE

Semestral

33,00%

0,00%

33,00%

Trabajadora Social

Semestral

50,00%

100,00%

100,00%

Número de valoraciones iniciales que se han realizado en el
primer mes desde la incorporación en el Centro sobre el total
de ingresos en el año.

Esencial
Esencial

RESPONSABLE

Documentación social

Esencial

Esencial

FUENTE DE INFORMACIÓN

Número de caídas de personas usuarias durante la prestación
del servicio, sobre el total de personas usuarias del Centro con
riesgo de caídas.

90%

Indicadores de participación de la familia
Formación

Jornadas de puertas abiertas
1- Número de jornadas de puertas abiertas realizadas con
respecto a las planificadas en el año

2 jornadas de
puertas abiertas al
año
En las diferentes reuniones

2-Partiicipación, asistencia a las jornadas de puertas abiertas
de las familias: % de familias que participan en laa jornadas de
puestas abiertas con respecto a las convocadas.

50%

Registro de asistencia

Trabajadora Social

Semestral

65,50%

43,00%

54,25%

Esencial

Porcentaje medio de objetivos alcanzados por cada persona
usuaria sobre el total de objetivos del PAI.

65%

PAI

Psicologa

Semestral

79,70%

82,91

81,31%

Esencial

Número de personas usuarias con alteraciones de convivencia
(voy a medir solo agresividad, por un periodo continuado de al
menos 15 días) sobre el total de personas usuarias.

0,00%

Parte diario y registros

Psicologa

15 días

5%

5%

5,00%

Esencial

Número de personas usuarias que se quedan sin transporte y lo
han solicitado

0%

Esencial

Número de bajas voluntarias por insatisfacción con el servicio
con respecto al total de plazas.

0%
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Anual

0,00%

Anual

0,00%

Durant 2014 s'inici el mesurament per indicadors en el centre de dia de Carlet, es va considerar
durant aqueix any arreplegar dades mesurables i establir una línia base per a ajustar
posteriorment els indicadors amb les dades obtingudes a la realitat. Així en 2015, en el mes de
maig, es va procedir a la revisió dels indicadors passant dels 15 existents als 11 indicadors
actuals; al seu torn es van ajustar i van concretar més les definicions fitant aquelles que ens
interessava mesurar.
Anàlisi de dades: dels 11 indicadors establits en el Centre de Dia de Majors de Carlet es conclou
que el grau de compliment és satisfactori respecte a les metes establides.
2- Indicadors de programes d'usuaris i famílies
Durant finals de 2014 i principis de 2015 com a millora establida es van definir els indicadors de
programes en el servei ocupacional, deixant que cada un dels centres treballara amb el seu equip
professional i amb el suport de la tècnic de l'àrea per a definir cada un dels indicadors dels
programes. Amb aqueix objectiu es van realitzar diverses sessions de treball a Alacant (3
sessions) i Castelló (4 sessions). Els indicadors estan establits en funció dels programes
planificats en el pla de centre 2015-2016, pel fet que en la província d'Alacant desenvolupen més
programes que els estandarditzats en el pla de centre, el nombre establit d'indicadors és major
que a la província de Castelló.
De l'anàlisi de dades d'aquests indicadors podem extraure els resultats següents:
Un total aproximat de 84% de grau de compliment dels objectius establits en els programes a la
província de Castelló, bàsicament els indicadors analitzats en els programes van dirigits al nivell
de participació dels usuaris. S'ha desenvolupat un total de 17 programes.

A la província de València:
Un 91% de grau de compliment dels objectius establits en els programes del CO Marxalenes
amb un total de 25 programes
Un 93.02% de grau de compliment dels objectius establits en els programes de CO. Mare de Déu
del Castell amb un total de 23 programes.

En la província d'Alacant (Elx)
Un 97.69% de grau de compliment dels objectius establits en els programes del CO la Tramoia
amb un total de 34 programes i 58 indicadors de mesurament
Un 82.82% de grau de compliment dels objectius establits en el CO Altabix amb un total de 31
programes i 77 indicadors de mesurament.
Un 86.98% de grau de compliment dels objectius establits en el CO Carrús amb un total de 30
programes i 31 indicadors.
Analitzats el conjunt de dades i indicadors ressenyats, i centrant-nos en els serveis oferits als
usuaris, podem concloure que l'avaluació general dels programes desenvolupats amb usuaris i
famílies és molt positiva. Cada vegada anem establint millor l'ús d'indicadors i d'evidències per a
avaluar el treball realitzat.
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Centres Ocupacionals % indicador

Nº Programes

Maestrat

83%

17

Rafalafena

87%

17

Belcaire

89%

17

Buris-ana

87%

17

Marxalenes

91%

25

Mare de Deu del
Castell

93%

23

Tramoia

97,69%

34

Altabix

82,82%

31

Carrús

86,98%

30

Grau de compliment d'indicadors de programes Usuaris i famílies:

1.4.3.2 SERVEI ATENCIÓ SOCIAL
Coordinat amb el cap de Prestació de Servei, s'ha realitzat la labor següent:
1. PRINCIPALS OBJECTIUS TREBALLATS EN 2015. NIVELL DE CONSECUCIÓ
1.1. Modificar (ampliar la base de dades d'usuaris per a donar d'alta els nous serveis ): No s'ha
complit. S'ha sol·licitat i l'àrea de contractacions havia de demanar pressupost per a l'ampliació,
però durant 2015 no ha sigut possible.
1.2. Revisar documents i pujar a la Web : Els documents s'han revisat tots, però no estan en
disponibles en la Web per accessibilitat de permisos.
1.3. Aclarir els procediments establits de coordinació amb l'àrea economicofinancera: No s'ha
complit al 100%. S'han anat aclarint algunes qüestions, però altres continuen sent molt canviants
i s'implanten procediments sense previ avís.
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1.4. Visites planificades a centres : Per a 2015 es van planificar visites a centres que es
compleixen quasi al 100%, excepte una visita al CO Rafalafena, que s'anul·la per necessitat que
la T.S.
El 15 de desembre visita a Caixa Ontinyent a Xàtiva, acompanyant la T.S. substituta.
1.5. L'objectiu plantejat per a 2015, de definir les tasques i responsabilitats de l'Àrea Social en
les activitats a realitzar amb els tutelats d'IVAS, s'ha quedat sense complir. La comissió de
tutelats segueix sense reunir-se durant dos anys consecutius, i seguim sense directrius (2014 i
2015 ).
1.6. Al setembre de 2015 s'inicien els procediments per a regularitzar comptes bancaris dels
tutelats, en produir-se canvi de Direcció General, per tant de representant jurídic dels tutelats.

2. REUNIONS DE COORDINACIÓ. PRINCIPALS ACORDS ADOPTATS.
2. 1 Enguany s'ha complit al 100% la planificació de reunions bimensuals planificades.
Temes principals tractats:
-Enguany el tema rellevant ha sigut la implantació de les taxes com a complement als
copagaments de l'any anterior. La informació i explicació a les famílies, ha sigut un assumpte
rellevant en les tasques de l'Àrea.
La repetició de sol·licitud a les famílies de noves autoritzacions bancàries, ha sigut un assumpte
rellevant i de vegades conflictiu al no entendre les famílies perquè havien d'aportar novament
aquest document, ha sigut pel canvi de model i ho exigia la Conselleria, per a complir la normativa
europea. Posteriorment, es va haver de sol·licitar novament, aquesta vegada per a l'àrea de
comptabilitat d'IVAS, la qual cosa va suposar algun problema amb famílies per la reiteració ja
explicada.
-S'han abordat les actuacions pertinents en els comptes bancaris dels tutelats, per a canviar el
nom del tutor.
-S'ha debatut l'assumpte dels nous tutelats d'IVAS, que ho eren de la Generalitat Valenciana. Hi
ha falta d'informació, tant per part d'IVAS, com per part de la Unitat Tècnica de Tuteles. És un
procés que no està acabat, però que està provocant desajustos i problemes que repercuteixen
en els usuaris (retards en el cobrament de les seues assignacions econòmiques, etc ).
-Els/les T.S. En les reunions han posat de manifest en reiterades ocasions la falta de directrius
per a actuar en els assumptes del patrimoni dels tutelats, que repercuteixen a l'Àrea Social.
També ha sigut recurrent el tema de les directrius de l'Àrea economicofinancera (comptabilitat).
-La reunió mantinguda amb la Unitat Tècnica de Tuteles de la Direcció Territorial, i la Coordinació
Social de l'IVAS, no va ser tot l'útil que era d'esperar. Es van rebre moltes directrius, però cap
solució als problemes que plantegem des d'IVAS.
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3. AVALUACIÓ De l'ANY. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES
-L'any ha estat molt marcat per l'aplicació de les taxes amb tota la documentació i accions que
açò ha suposat, també pel canvi de D. G. a mitjan any, i per la incorporació de nous tutelats per
assumir els tutelats de G.V.
-Els problemes, de falta d'informació i no identificar l'interlocutor de la Institució en els temes del
patrimoni dels tutelats, provoca una gran insatisfacció.
-S'han complit els procediments en els trasllats proposats. Enguany s'han produït 7 trasllats
intercentres els següents trasllats de centre:
Hi ha hagut altres dos casos d'usuaris proposats per a trasllat que no es van poder dur a terme
per negativa de la família. Un usuari de Caixa Ontinyent i una usuària de Bennàger.
-Ingressos / Baixes en centres d'IVAS, Any 2015:
Total Altes: 59
Total Baixes:72

1.4.3.3. SERVEI DE RESIDENCIA I ATENCIÓ DIÜRNA
-NOMBRE DE PLACES GESTIONADES
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GESTIÓ D'ALTES I BAIXES EN CENTRES
Al llarg de 2015 es van gestionar un total de 62 expedients remesos per les diferents
direccions territorials de la Comunitat Valenciana: 37 corresponen a la província de València, i
els 25 restants corresponen a les províncies de Castelló i Alacant.
Dels 62 expedients gestionats, 5 d'ells no han complit amb el perfil d'usuari definit per als
nostres serveis, iniciant-se el protocol de no-adequació previ a l'ingrés. Per a la seua valoració,
es va realitzar avaluació de l'usuari per part dels equips tècnics dels serveis o, en algun cas,
desplaçament de tècnics d'IVAS als centres de derivació (hospitals o altres residències
principalment). Aquest sistema de treball amb les territorials es valora altament positiu i òptim, ja
que en els informes que realitza l'IVAS introdueix recomanació de centre adequat per a l'usuari
esmentat, ja que el tipus de perfil d'usuari que no compleix amb el perfil d'ingrés en els nostres
centres sol ser principalment de persones amb trastorn mental greu o molt greu, que necessiten
recursos específics de salut mental que IVAS no té en la seua cartera de serveis.

Es van produir les següents altes i baixes d'usuaris en 2015 per tipus de recurs:





Residències: 25 altes, 29 baixes
Centres Ocupacionals: 22 Altes i baixes respectivament
Centre de dia dany cerebral: cap alta, 2 baixes.
Centre de dia de Majors: 15 altes,18 baixes.

Anàlisi de dades: Es desprèn un nombre més gran de baixes gestionades respecte a les altes
realitzades durant l'any. Cal destacar el nombre de baixes realitzades en residències
correspon al 40%. Les causes de les baixes produïdes són per trasllat a altres recursos, defunció
i copagament.
-GRAU DE DEPENDÈNCIA

L'any 2015 va finalitzar amb les següents dades de dependència en els centres:
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Centros
Residencias
Carmen Pico
L´Almara
Manises
P raga
La H um anitat
Bennàger
Caixa Ontinyent
Jubalcoy

AT Diurna
CD Carmen Pico
CD L´Almara
CD Jubalcoy
CD Torrefiel
CD Carlet
CO Praga (1)
CO M arx ale nes (1)
CO M are de De u del Caste ll
CO La Tramoia
CO Carrús
CO Altabix
CO Rafalafena
CO Belcaire
CO Buris-Ana
CO Maestrat

Viviendas
V . Tutela Rocafort
V. Abben Al Abbar
V. S . Lucas
V. S. Joan Verdeguer
V . S. Rodriguez de Cepeda
A. S. Av da P uerto

Total Usuarios

No
de pe n dientes

Nº Usuarios

Resoluciones

Grado III

Grado II

G rado I

75
50
58
62
59
41
40
40
4 25

74
50
58
58
59
39
40
40
418
9 8%

69
47
57
23
49
20
27
32
324
76%

4
3
1
28
10
19
13
8
86
20%

0
0

1

6
0
0

1

8
20
40
28
35
11
23
40
75
50
72
49
43
36
68
5 98

8
15
33
28
20
9
17
19
75
50
62
33
36
16
57
478
7 9,93 %

5
14
22
22
9
2
1
9
6
4
2
5
8
6
6
121
20,23%

3
1
11
4
7
7
9
9
40
36
40
26
22
6
28
249
41 ,64 %

10
4
8
2
4
4
32

7
3
8
4
3
4
29
90,63 %
925
8 7,68 %

3
3
1

3
1
3
3

7
21,88%
452
42,84%

3
13
40 ,63 %
348
32 ,99 %

2
1
6
1 8,7 5%
99
9,38%

22
2,09%

Resoluciones

Grado III

Grado II

Grado I

No
dependien tes

1055

2
4
8
1
24
9
19
2
6
4
14
93
1 5,5 5%

5
1
1

1
8

1
2
2

2

-COORDINACIONS TÈCNIQUES DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
En residències i centre de dia s'ha implementat un sistema de coordinació transversal,
desenvolupat a partir de les àrees d'atenció als usuaris: psicològica, teràpia ocupacional,
sanitària (infermeria i fisioteràpia) i social.
Aquest sistema de coordinació tècnica està liderat pel cap de Prestació del Servei, amb
el suport de la tècnic de planificació i millora qualitat assistencial, i una altra tècnic responsable
de la millora de l'atenció individualitzada dels usuaris.
En aquest apartat es reflecteixen els principals temes tractats en cada una de les
coordinacions. Cal indicar que l'àrea psicològica ha patit enguany problemes en la seua
coordinació pel fet que, durant 2014, la persona que coordinava aquella àrea (directora de la
residència Bennàger) no ha pogut continuar-hi, en haver de compartir la direcció amb un altre
centre que li ha sigut assignat.
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1.4.3.3.1. COORDINACIÓ PSICOLÒGICA
Per inexistència de figura de coordinació de psicòlegs, no s'ha pogut articular una coordinació
estable de psicòlegs com de la resta de coordinacions, realitzant-se un treball per projectes,
on han participat en els següents:
-

Protocols de contenció: aïllament, mecànic i química.
Projecte BECAD: pas de l'eina elaborada per la Universitat Jaume I de Castelló
d'avaluació de capacitat i exercici en el centre de Torrefiel i adaptació de l'eina a
discapacitat intel·lectual.
Perfil individual: disseny de la part del perfil de salut mental, emocional i funcionament
cognitiu.
Elaboració i posada en marxa de noves eines d'avaluació preliminar en centres
ocupacionals.

1.4.3.3.2. COORDINACIÓ DE TERÀPIA OCUPACIONAL
 PRINCIPALS OBJECTIUS TREBALLATS EN 2015. NIVELL DE CONSECUCIÓ
6. Incrementar la qualificació dels professionals.
S'ha promogut des de la Coordinació, la formació en distints continguts relacionats amb
la millora de les competències dels professionals adscrits a la coordinació de terapeutes.
En les accions formatives, han participat 32 terapeutes amb una mitjana de 42 hores
realitzades per persona.
7. Avançar en la definició del procés terapèutic
Acció 1. S'elabora dins del Procés d'Ingrés, la Instrucció Tècnica IT. I. EV.AVD.01 que
permet establir la línia base en les ABVD i AIVD i poder iniciar la detecció d'indicadors
anuals dels respectius programes del Pla de Centre.
Acció 2. A través de la sol·licitud conjunta de material terapèutic amb pressupost de
l'entitat, es dota els equips de material, amb la finalitat d'unificar eines d'avaluació que
permeten avançar en la planificació dels plans personals i els programes a desenvolupar
en els centres. En aquest moment, s'adquireix l'escala ABAS II, Sistema per a l'avaluació
de conducta adaptativa en 10 centres, com a eina d'avaluació de conducta adaptativa.
Acció 3: Participació de la coordinació i determinats terapeutes de centres, en la revisió
del “Perfil Individual d'Avaluació”, durant el primer trimestre de 2015.

8. Revisar l'estat d'implantació i desenvolupament de determinats programes de pla de
centre
Acció 1: Es facilita a tots els centres, un registre en format Excel on s'arreplega l'estat
d'implantació dels programes del Pla de Centre de competència dels terapeutes.
S'evidencia:
Falta d'indicadors en l'atenció terapèutica.
Diferències de criteri quant a la implantació dels programes
Programes del Pla de Centre no desenvolupats en tots els centres, d'importància
per a l'atenció als usuaris (AIVD)
Limitacions tècniques en el desenvolupament de certs programes (ABVD),
registre i avaluació amb dades significatives.
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Acció 2: S'arrepleguen 22 indicadors de seguiment del procés, distribuïts en els apartats
següents:
1. Sobre la labor del terapeuta en el desenvolupament del Procés Essencial de
Residència “Ingrés”.
2. Sobre la labor del terapeuta en el desenvolupament del Procés Essencial “PPI”
2.1. Unitat Funcional
2.1. Seguiment de Programes de Centre
2.3. Seguiment de l'Atenció Individual
2.4. Coordinació amb altres professionals de l'Equip Tècnic
3. Sobre la labor del terapeuta en la Implantació de Bones Pràctiques.

9. Iniciar experiències de coordinació transversal entre coordinacions tècniques de
l'àrea de prestació del servei
Acció 1: Participació de la Coordinació de DUE i Coordinació Fisioterapeutes en
reunió de coordinació terapeutes (Data: 03/06/2015), en relació al Programa
d'Alimentació. L'objectiu d'aquesta participació va ser traslladar les orientacions més
adequades en el procés d'alimentació dels usuaris, la importància d'incorporar eines
comunes d'informació sobre dietes i productes de suport en l'alimentació als cuidadors
(Fitxes de Menjadors) i de la coordinació estreta entre els professionals de l'equip tècnic
que recolzen als usuaris en aquest procés (DUE, fisioterapeuta, terapeutes).
Acció 2: Participació de la Coordinació de terapeutes en Equip de Treball per a
l'elaboració final del Protocol de Contenció d'IVAS 7 reunions i 5 reunions amb
professionals del centre . Acció 3: Participació de la Coordinació de terapeutes junt amb
la Coordinació de fisioterapeutes, en la gestió de necessitats de dotació de Productes
de Suport i Material Terapèutic per a tots els Centres d'IVAS, així com la tramitació i
seguiment del procés de compra, amb l'Àrea de Contractació i Assumptes Generals.
Acció 4. A demanda del cap de Prestació del Servei s'ha participat amb altres
Coordinacions Tècniques, en Estudis de Casos Individualitzats, per a la valoració de les
necessitats de suport a nivell funcional, tant per a nous ingressos 2 casos com per a
la valoració funcional de la situació de determinats usuaris 5 casos.

10. Potenciar la implantació de bones pràctiques i la innovació en l'atenció de necessitats
de les persones ateses.
Acció 1: Com a resultat de la formació contínua de terapeutes en 2015, s'ha arreplegat
en un document comú de la coordinació, 9 accions d'intervenció tècnica concretes
impulsades pels professionals dels distints centres. Aquestes experiències estan servint
per a millorar la pràctica i atenció quotidiana, avançar en la qualitat de l'atenció i la
promoció dels drets de les persones ateses. L'objectiu està complit al 90%.
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11. Realitzar mínim 1 visita/reunió de coordinació de la responsable de la coordinació,
amb cada un dels equips de terapeuta/s dels centres IVAS al llarg de l'any.
Acció 1. Sent que la Coordinació és assumida per una nova responsable durant el 2015,
s'han realitzat visites genèriques, un total de 37 visites, amb l'objectiu d'identificar la
realitat de cada un dels centres i afavorir un coneixement entre la responsable i els
professionals, sobre les necessitats de cada un dels equips.
 REUNIONS DE COORDINACIÓ. PRINCIPALS ACORDS ADOPTATS.
Durant el 2015, es va realitzar el 100% de les reunions de coordinació planificades 4/4
amb una mitjana d'assistència de 17 persones sobre 20.
Els principals acords/temes tractats, han sigut els següents:










Objectius coordinació àrea 2015
Formació 2015. Es realitza una tercera edició de 25 hores de Formació Contínua.
Calendari de reunions de coordinació 2015.
Presentació Xarxa d'habitatges IVAS.
Programa Alimentació. Dietes. Productes Suport.
Estat de l'eina Perfil Individual (Nou PPI).
Protocol Contenció IVAS. Es dóna explicació del protocol a nivell general, recordant la
funció dels terapeutes en el procés d'implantació del mateix.
Proposta Indicadors d'Avaluació d'Atenció Terapèutica.
Proposta d'Instrucció Tècnica “Avaluació de les Activitats de Vida Diària”

AVALUACIÓ De l'ANY. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES

Durant el 2015, l'activitat de la Coordinació s'ha reactivat considerablement.

Una línia estratègica de treball d'aquesta coordinació durant el 2015, ha sigut incrementar
la participació i vinculació responsable de tots i cada un dels professionals, contribuint a construir
un equip de treball més consolidat que, a mitjà termini, puga donar resposta a les accions de
millora que se li encomanen des de l'Àrea de Prestació del Servei d'IVAS.
Tant per les reunions de coordinació anuals que han passat d'una en 2014 a quatre en
2015, la presència de la coordinació mitjançant visites i participació en activitats o reunions per
diferents temàtiques en els centres (un total de 29 accions presencials) i la sinergia generada
entre les reunions de coordinació anuals i les accions formatives d'aquest col·lectiu impulsades
per la coordinació, ha afavorit molt positivament la cohesió dels participants.

1.4.3.3.3 COORDINACIÓ DE ENFERMERIA
PRINCIPALS OBJECTIUS TREBALLATS EN 2015. NIVELL DE CONSECUCIÓ
Seguiment i implantació de procediments de treball en relació als objectius planificats en
el pla de centre i en els protocols sanitaris vigents.
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Enguany, s'ha realitzat revisió d'activitats previstes en el Pla de Centre de manera consensuada
i en coordinació amb totes les/els DUE dels centres.
S'han inclòs noves activitats adaptades a l'actual patró de necessitats metge- sanitàries.
En la revisió de les activitats s'han millorat els documents de registre, s'han incorporat annexos
aclaridors per a tractar d'assegurar una correcta aplicació de l'activitat i el seu seguiment.
En l'activitat d'assignació de dietes i menús, s'ha incorporat un test d'identificació de necessitat
de canvis en l'assignació d'una dieta que es pretén que es realitze en coordinació amb els
terapeutes i personal cuidador perquè la recollida de la informació siga veraç i d'acord amb les
necessitats de l'usuari.
S'han incorporat documents informatius conjunts amb l'àrea de terapeutes i fisioterapeutes per a
poder realitzar accions coordinades.
Implantació de nous indicadors sanitaris per a millorar el procés d'avaluació.
Actualitzar el sistema d'indicadors perquè resulten útils i faciliten l'obtenció de resultats
d'avaluació ha sigut un dels objectius d'enguany. Durant aquest període s'han realitzat indicadors
de pes i de valoració nutricional. Ambdós es començaran a aplicar l'any 2016.
Elaboració del procés d'atenció d'infermeria:
Aquest aspecte s'està treballant a través dels procediments indicats en les activitats de Pla de
Centre i en les reunions de coordinació. Queda pendent el poder traslladar-ho a un document i a
un programa informàtic que facilite la seua realització i seguiment a través d'escales i indicadors.
Incorporar a totes les residències el programa Abulcassis/SIA.
Durant l'any s'han hagut de realitzar altes i renovacions de les targetes d'Abulcassis de les
infermeres, sent aquest procés excessivament lent i dificultós.
L'avaluació de la utilització del sistema SIA per part dels metges que l'estan utilitzant és molt
positiva, ja que facilita la gestió i el seguiment, si bé el procés d'aprenentatge del sistema en
algun cas ha sigut dificultós.
S'ha traslladat a la Conselleria d'Igualtat de la necessitat que infermeria puga tenir accés també
a SIA per a poder completar la Història d'infermeria de què disposa el programa, ja que en
l'actualitat la part Resi a què s'ha permès l'accés, només s'utilitza per a la gestió de comandes
d'incontinents.
REUNIONS DE COORDINACIÓ. PRINCIPALS ACORDS ADOPTATS.


Reunions de coordinació amb DUE:
S'han realitzat 5 reunions, en les quals s'han estat treballant els aspectes següents:




Revisió d'activitats de programes del Pla de Centre.
Elaboració de documents de seguiment d'activitats.
Seguiment i propostes de millora en relació a estades de vacances.
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Elaboració d'indicadors sanitaris.
Seguiment de la implantació dels protocols sanitaris.
Revisió d'adaptació de les textures en les dietes especials.

El grau de compliment d'acord amb la planificació realitzada ha sigut del 100%


Reunions coordinació DUE amb farmàcia: s'han realitzat un total de 6 reunions.
Es revisa el procés de gestió dels medicaments a fi de racionalitzar el seu consum i amb
això la despesa. El grau de compliment d'acord amb la planificació realitzada ha sigut
del 100%



Comissió nutrició
Durant l'any s'ha realitzat 2 reunions. Es revisen i adjudiquen les dietes farmacèutiques
disponibles (dietes assabenta'ls, suplements, mòduls de proteïnes, espessidors per a
disfàgia) que posteriorment tots els centres públics podran sol·licitar a través de les
farmàcies soci sanitàries.



Reunions coordinació amb estades de vacances/ habitatges:
S'ha millorat quant a assignació de recursos, convocant els psicòlegs de la residències
perquè puguen participar.
Els terminis per a la preparació d'estades no sempre es poden respectar per problemes
derivats de la gestió de les estades, la qual cosa perjudica tots els serveis infermeria,
farmàcia, residències...)
S'està treballant a millorar el procés de revisió de medicació i identificació de tractaments
per a les estades, a fi de minimitzar errors, per la qual cosa açò implica una vegada
començades les estades de vacances.



Comissió dietes
S'està treballant per a millorar la presentació de les dietes adaptades de fàcil masticació
realitzant una inversió a final d'any en texturitzadores d'aliments que es començaran a
utilitzar en 2016.
El grau de compliment d'acord amb la planificació realitzada ha sigut del 100%



Comissió Farmacoterapèutica:
Constituïda des de Conselleria de Benestar Social, amb l'objectiu de portar seguiment i
actualització de la guia farmacoterapèutica. S'han realitzat dues reunions durant l'any.
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VISITES I COORDINACIÓ AMB ELS CENTRES
Durant l'any s'han realitzat 11 visites als centres.
En aquestes visites es valora la implantació de programes, i el seu seguiment. S'estudia amb
les/els infermeres les possibles estratègies de millora del servei, i s'atenen quantes demandes
es traslladen per part del personal d'infermeria.
Durant la visita s'informa la Direcció de la residència de la situació de l'àrea, afavorint d'aquesta
manera la comunicació i col·laborant en cas de precisar de la seua intervenció i, així mateix,
s'informa el cap de Prestació del Servei mitjançant acta, dels resultats de la visita.
Per tot el que exposa l'avaluació de les visites és totalment positiva, ja que permet la detecció de
qualsevol possible problema, sistematitzar els programes sanitàries i traslladar a les reunions de
coordinació de possibles propostes de millora en el sistema, sent el desitjable poder augmentar
la seua freqüència.
El grau de compliment d'acord amb la planificació realitzada ha sigut del 100%

AVALUACIÓ De l'ANY. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES
La prestació de les cures sanitàries i la detecció de necessitats estan millorant de forma
considerable en línies generals.
És necessari que determinats centres acaben d'esmenar els problemes que impedeixen que es
treballe correctament. És el cas la Residència de Caixa Ontinyent que contínua sense comptar
amb servei de farmàcia sociosanitària, ni de servei mèdic, com succeeix altres residències de
característiques semblants el que dificulta el treball de forma considerable, generant aquesta
situació un greuge que repercuteix directament en els usuaris atesos.

1.4.3.3.4 COORDINACIÓ FISIOTERAPÈUTICA

1. PRINCIPALS OBJECTIUS TREBALLATS EN 2015. NIVELL DE CONSECUCIÓ


Fomentar la coordinació real i el treball en equip (transversal) en tots els nostres centres,
amb totes les persones que interactuen amb nosaltres.
Aquest objectiu ha de seguir actiu i hem de trobar els mecanismes perquè el nostre
treball en equip resulte eficient. Durant 2015 s'han treballat amb les DUE de manera
conjunta en dos programes del pla de centre.



Una vegada el sistema de treball està consolidat, hem de centrar-nos en la persona per
a la qual treballem, tenint en compte les seues necessitats globals i a més les seues
preferències i gustos, perquè el nostre treball siga més rendible.
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S'ha notat un canvi de mentalitat molt important, Cal ultimar el perfil individual on es
donarà més importància a les persones, donant-los la importància que tenen. Hem
començat a veure menys les limitacions i més les capacitats, a graduar la necessitat de
suport. Tot i que encara falta molt per a poder dir que aquest objectiu està aconseguit.


Buscar noves formes de treballar més imaginatives, per a aprofitar al màxim espais,
materials i recursos humans.
Durant l'any 2015 ha arribat molt material (tant de RHB com de productes de suport),
s'ha sol·licitat prioritzant i tenint en compte les necessitats reals dels centres. S'han creat
nous espais de treball, com per exemple, el gimnàs de Xàtiva, abans inexistents.
Continuem amb el procediment de la cessió de material de RHB i productes de suport
(cadires de rodes, caminadors, etc.), que s'ofereixen entre nosaltres i se cedeix al centre
que més ho necessite omplint un document de préstec, optimitzant d'aquesta manera els
recursos. A més d'açò, revisem les peticions de material sovint prioritzant les necessitats.
Intentem estar al dia amb les novetats en productes de suport per a trobar el producte
més adequat per a cada necessitat.



Treballar en conjunt diversos temes, que són:
o

L'envelliment en els nostres centres de treball.
Aquest tema ha sigut un dels punts de debat en les nostres reunions, però no
s'ha treballat prou, serà un punt a treballar en 2016.

o

Prevenció de caigudes, estudiant les causes, les persones, l'organització i els
espais. Crear entorns saludables i amables.
S'ha treballat molt aquest tema en tots els centres, tenim uns registres que ens
donen informació real de les causes de les caigudes de manera que podem
posar en marxa mesures preventives i en la mesura que siga possible evitar-les.
Intentem que els espais siguen adequats per a totes les persones que els
habiten, buscant entorns saludables i sobretot amables. Continuarem treballant
en els pròxims anys, tenint molt en compte les condicions dels centres i el procés
d'envelliment natural de la població.

o

Estudiar les subjeccions utilitzades i reduir-les sempre que siga possible.
S'ha valorat cada subjecció postural utilitzada en els centres, s'han canviat
aquelles que no resultaven adequades, s'ha informat les famílies i sol·licitat
autorització, a més estan prescrites en la Història de Fisioteràpia per la metge
RHB. Totes les subjeccions són homologades. Durant l'any 2015 s'ha treballat
amb el protocol de contencions de l'entitat. En 2016 esperem assentar el procés
aplicant-lo en la seua totalitat.

o

Ortopèdia, productes de suport més adequats a les nostres necessitats i nous,
en col·laboració amb la metge RHB.
Estem al dia quant a material ortopèdic i productes de suport, en col·laboració
amb la metge RHB. En 2016 continuarem amb aquest objectiu.
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o

Agilitzar la gestió documental. Es pot dir que en tots els centres s'utilitza la
mateixa documentació de l'àrea. Es revisa que la documentació estiga
actualitzada i completa. Aquest objectiu continua l'any pròxim.
He participat en reunions amb estades de vacances. Per a fer arribar els
productes de suport necessaris als recursos de vacances. Em pose en contacte
amb els fisioterapeutes perquè preparen el material i l'envien als recursos, bé és
cert que a vegades no es poden utilitzar perquè els recursos no estan adaptats.

2. REUNIONS DE COORDINACIÓ. PRINCIPALS ACORDS ADOPTATS.
Les reunions realitzades en 2015, han sigut totes les planificades, excepte 1. En total 3:




4 de febrer de 2015
23 de setembre de 2015
25 de novembre de 2015

La reunió anul·lada va ser la corresponent al dia 30 d'abril de 2015, per coincidir amb altres
activitats.
Els principals acords adoptats són:


Protocol de Contenció. Treballar contingut. Productes de suport homologats. Tenir
actualitzat l'inventari de mesures de contenció.



Revisar el procés d'Atenció fisioterapèutica d'IVAS per a fer-lo més àgil.



Petició de Productes de suport i material de rehabilitació. Revisió de peticions en tots els
centres. Realitzar inventari actualitzat en 2016 de tot el material de la nostra àrea.



Propostes per a formació 2016.

3. AVALUACIÓ De l'ANY. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES
Valoració any 2015:
Quant a la gestió documental es manté la unificació de documents, intentant que siguen el més
clars i objectius possibles.
Continuen havent-hi diferències en el Servei de rehabilitació per les diferents jornades dels
professionals. Hi ha fisioterapeutes a temps parcial treballant en residències, i centres de dia que
no poden cobrir les necessitats reals del servei per falta de temps.
Continuem treballant en prevenció d'accidents laborals amb molt bons resultats en aquesta part.
El protocol de contenció (contenció mecànica postural) s'ha elaborat pràcticament en tots els
centres. Tenim inventaris actualitzats de les mesures de contenció, aquestes són homologades
i es porta un control d'ús.
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1.5. PRACTIQUES EN CENTRES

Al llarg de 2015, s'ha coordinat la realització de pràctiques d'alumnes de diferents especialitats
en els nostres serveis, corresponents als cicles formatius d'atenció a persones en situació de
dependència, Integració social, cures auxiliars d'infermeria, Autodeterminació en persones amb
discapacitat, animació d'activitats físiques i esportives, animació sociocultural i màster en
psicologia, Esmovia mòdul serveis socials, Tafad, grau en teràpia ocupacional.
Concretament:

Nº d'alumnes

Centre

1

CO Belcaire

1

CO Rafalafena

4

CO Maestrat

1

CO Buris-Ana

9

CO Marxalenes

4

Residencia Bennàger

3

Residencia l'Almara

12

Residencia Caixa Ontinyent

4

Habitatges

2

Centro de Dia Carlet

4

Residencia de Praga

4

Centro de Dia Torrefiel

4

C.O. Mare de Déu del Castell

2

C.O. Praga

6

C.O. Tramoia

4

C.O. Altabix

1

La Humanitat

Total 66 alumnes

Amb un total de nombre d'hores aproximades de 19.396 h
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Anàlisi de dades: el nombre d'estudiants en pràctiques durant 2015 respecte a 2014 ha
augmentat en un 20%, portem dos anys consecutius amb una tendència a l'alça en la demanda
d'estudiants en pràctiques. Durant 2015 de vegades s'ha hagut de rebutjar propostes de
sol·licitud per saturació del servei durant el mateix període, igual que de vegades s'ha superat la
limitació de tenir dos estudiants en pràctiques per servei al mateix temps, sempre consensuat
amb la direcció del centre i analitzant la seua viabilitat, i no superant el màxim de tres estudiants
per centre, i no de la mateixa especialitat amb el mateix tutor assignat.
Accions de millora: Per a 2016 es planteja ser restrictius i respectar l'objectiu marcat amb el
nombre de places d'estudiants en pràctiques en cada servei a 2 en un mateix període de temps
amb l'objectiu d'evitar saturacions d'estudiants en un mateix recurs.

1.6. PROJECTES

S'estan realitzat projectes a diversos nivells, coordinats per la Direcció de Prestació del Servei:






Estudi de necessitats de plantilles d'IVAS
D'estudi de protocols i procediments destinats a la millora de l'atenció de l'usuari
D'investigació amb entitats
Projectes europeus

1. Estudi de necessitats de plantilles d'IVAS
Durant 2015 s'han realitzat per part del cap de prestació del servei, dues propostes de
millora de les plantilles dels serveis d'IVAS, basant-se en dos criteris distints:
-

-

Segons el nivell de supervisió dels usuaris proporcionat per l'ICAP i l'estudi de diferències
de plantilles entre centres, que va portar a una proposta que es va presentar en Consell
de Direcció d'IVAS al febrer de 2015
Estudi d'acord amb ràtios per servei proporcionades per la Direcció General de
Discapacitat, que també va ser presentada en el mateix Consell de Direcció.

Basant-se en ambdós propostes, va ser aprovada en consell de direcció la proposta
realitzada basant-se en l'ICAP i homogeneïtzació de serveis.
Posteriorment, al desembre, es va decidir tornar a revisar novament la proposta d'ampliació
de plantilles esmentada, tornant-se a estimar l'estudi realitzat amb l'ICAP, obrint-se el procés
de millora de la RPT.

2. Protocols i procediments millora atenció usuari
Durant 2015 es van establir distints grups de treball amb professionals de l'entitat, (directors
i tècnics), on s'han desenvolupat els documents següents:
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1. Protocol de contenció: aïllament, contenció mecànica i contenció química
2. Organització de residències: homogeneïtzació de funcionament i planificació de les
mateixes.
3. Tracte a usuaris: criteris tècnics per al tracte i respecte dels drets en residències.
4. Elaboració de perfil individual: realització d'Excel que recopila capacitats i limitacions i
necessitats de suport dels usuaris dels centres.
5. Elaboració de projecte personal individualitzat (PPI).
6. Programa gestió usuaris.
7. Elaboració de codi ètic de l'entitat: es continua realitzant la formació en ètica en els
centres d'IVAS i arreplegant les aportacions del personal dels centres per a l'elaboració
d'un codi ètic de l'entitat.
8. Elaboració i posada en marxa de noves eines d'avaluació preliminar en centres
ocupacionals.
9. Estudis d'ampliació i reducció de places dels centres ocupacionals de Castelló (BurisAna i Maestrat).
10. Procediment de derivació d'usuaris entre centres d'IVAS.
11. Generar un check List de mínims de residències per a control dels directors del seu
servei.
12. Sistema d'alertes en residències.
13. Salas d'estimulació i benestar d'usuaris.
Tots aquests protocols i procediments han sigut desenvolupat durant 2015 i es troben en
fase d'implantació, bé en fase pilot (1,2,3,4,5 i 6) o bé en fase de seguiment de la
implantació (7 a 13)
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A part d'aquests projectes, s'han realitzat les següents accions per a unir necessitats de
centres:

1. Elaboració, arreplega i gestió de necessitats de material sanitari, d'acord amb
productes consensuats amb els centres
2. Elaboració d'inventari de productes de suport terapèutics i fisioterapèutics, per a
arreplega de necessitats dels centres i gestió amb l'àrea de compres
3. Elaboració d'inventari de material psicològic i terapèutic, per a arreplega de
necessitats dels centres i gestió amb l'àrea de compres

3. Projectes d'investigació



PROJECTE de DELFINOTERÀPIA: dirigit conjuntament amb CACSA, i amb la
participació de la Universitat Catòlica de València, INVANEP, PSICOTRADE i Xarxa
ZENIT. En 2014 es van presentar els resultats i conclusions de l'estudi de la influència
de la delfinoteràpia en distintes variables psicològiques dels xiquets. Durant 2015 s'ha
realitzat la confecció de dos articles pendents de publicació i la memòria definitiva del
projecte, donant-lo per finalitzat.



PROJECTE “BECAD”: en coordinació amb la Universitat Jaume I de Castelló, s'ha
realitzat un projecte d'aplicació de l'eina BECAD d'avaluació de capacitats i exercici de
persones amb dany cerebral, en concret en el Centre de Dia de Torrefiel. Al seu torn s'ha
treballat amb aquesta Universitat en l'adaptació de la dita eina per a avaluació de
persones amb discapacitat intel·lectual, no podent-se continuar aquest per falta de
finançament.



PROJECTE d'INVESTIGACIÓ sobre ABÚS I MALTRACTAMENT: La UNED va realitzar
invitació a IVAS per a portar la coordinació d'un dels grups de treball d'una investigació
nacional sobre abús i maltractament a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest
projecte consta de distintes línies d'investigació, recaient en IVAS el disseny d'una eina
d'avaluació del tracte en els serveis on viuen o acudeixen persones amb discapacitat
intel·lectual. Durant l'últim trimestre de 2015 s'ha desenvolupat l'esborrany de la dita eina,
conjuntament amb la UNED, la Universitat de Múrcia, AVAPACE i Plena Inclusió,
comptant amb distints professionals de l'entitat.

4. Projectes europeus
Accions realitzades a nivell europeu
 Projecte europeu TIME@net
Projecte pertanyent a la convocatòria europea ERASMUS+, s'inici a l'octubre de 2014 i té una
durada de dos anys.
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Aquest programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la
UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de
millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants,
professorat i treballadors i treballadores.
Es tracta d'un programa de Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques. En
concret, la creació de partenariats estratègics vinculats a joves (en el nostre cas amb discapacitat
intel·lectual)










Durant l'any 2015 s'han realitzat les accions següents:
Investigació transnacional sobre la situació de la inserció laboral de joves amb
discapacitat intel·lectual (producte número 1 del projecte, publicat en la web del projecte
i d'IVAS)
Creació d'un model per a la implementació d'intervencions de formació i ocupació
dirigides a la població referent (producte número 2 del projecte, pendent de finalització).
Elaboració del manual de formació dirigit a professionals d'inserció laboral (producte 3
del projecte, pendent de finalització)
Reunió amb els grups d'interès del projecte en oficines centrals el dia 3 de juny.
Reunió de coordinació a Dinamarca els dies 11 i 12 de juny.
Organització de la reunió de coordinació a València els dies 17 i 18 de desembre de
2015.




Projecte Europeu TRIADE
En concret, el projecte determina com a objectiu l'avaluació i intercanvi de pràctiques
formatives (VET PRACTICES) que promoguen l'intercanvi i adquisició de competències
entre els professionals del camp de la discapacitat i de l'envelliment.



Durant l'any 2015 s'han realitzat les accions següents:
Organització de la reunió de coordinació a València els dies 15 i 16 d'octubre de 2015.
Dues reunions de coordinació de l'equip intern de treball format per professionals de
l'IVAS.




Xarxes socials europees
Des de l'any 2009 el servei d'Inserció Laboral de l'IVAS treballa activament amb dues Xarxes
Socials Europees, com són:
La Xarxa Europea Interregional per a les Polítiques Socials (ENSA) Actualment, la Comunitat
Valenciana participa en el grup de treball de persones amb discapacitat a través de l'IVAS.
L'Assemblea de la regions d'Europa (ARE) té com a objectius promoure el regionalisme i
defendre els interessos de les regions davant les institucions europees. L'IVAS col·labora
activament en el Comitè de Política Social i Salut Pública, més concretament en el grup de
discapacitat.
La Xarxa Europea per a la Inclusió i l'Acció Social Local (ELISAN) té com a finalitat difondre
i millorar el coneixement de l'acció social a nivell local i fomentar la participació dels representants
locals triats en la implementació efectiva de la política social europea
En definitiva, l'objectiu d'aquest servei és aconseguir que l'IVAS siga un referent sobre
discapacitat a nivell europeu.
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Organització i participació en accions i esdeveniments a nivell europeu
Com resultat de l'activa participació tant en projectes europeus com en les Xarxes Socials
Europees el servei ha participat en els següents esdeveniments europeus.

1. Conveni pràctiques formació amb ESMOVIA
El servei ISL va gestionar i va organitzar les pràctiques de 14 estudiants gal·leses en diferents
residències i centres ocupacionals d'IVAS.
El primer dia de pràctiques se'ls va explicar el funcionament de l'entitat en el C.O. Marxalenes. A
l'acte va acudir la presidenta de l'entitat.

2. Intervenció de l'IVAS en el Taller de treball del Programa Ambient Aassisted Living (AAL)
en qualitat d'expert (maig 2015)
IVAS va ser invitada a participar en un taller de treball l'objectiu del qual era la recopilació
d'informació sobre el problema de l'envelliment en la Unió Europea, i com abordar-lo des del punt
les noves tecnologies de la informació i comunicació.

3. Visita d'una delegació búlgara (maig 2015)
El passat 13 de maig una delegació de professores d'art i educadores del col·legi "First special
school" per a xiquets i joves amb discapacitat de Sofia va visitar IVAS en el marc d'un projecte
europeu d'intercanvi de bones pràctiques i professionals.

4. Visita d'una delegació búlgara corresponent al projecte europeu “Adaptative
professional education” (NOVEMBRE 2015)
Una delegació búlgara de professors d'educació especial va visitar l'Institut Valencià d'Acció
Social (IVAS), per a conèixer el funcionament de l'entitat pública d'àmbit autonòmic i les accions
i iniciatives de formació ocupacional i inserció que està desenvolupant.
La visita de la delegació búlgara va finalitzar amb una posada en comú sobre els distints recursos
invertits en el camp de la diversitat funcional per les administracions d'Espanya i Bulgària, entre
altres assumptes.

5. Reunió d'inici del projecte TRIADE (octubre 2015)
Tècnics especialitzats i experts en el camp de la diversitat funcional i l'envelliment es van donar
cita a València en unes Jornades de treball del projecte europeu TRIADE, organitzades per
l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS).
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6. Reunió de coordinació del projecte TIME@net (desembre 2015)
Els dies 17 i 18 de desembre va tenir lloc a València la reunió de coordinació del projecte
TIME@net. Hi van participar, a més de tots els socis europeus del projecte, la Universitat Catòlica
de València, la fundació Espurna i Bonagent.

VALORACIÓ DEL SERVEI DE PROJECTES
Quant als projectes autonòmics s'han donat dues situacions: la paralització de les
accions de formació i ocupació en el Centre que disposem en el barri la Coma (Paterna) que es
troba a esperes de la convocatòria de programes del Servef; i l'èxit en la consecució dels
objectius dels Plans Integrals d'Ocupació realitzat en les tres províncies de la Comunitat
Valenciana amb 180 itineraris d'inserció laboral.
En resum, els Serveis d'Integració Social i Laboral de l'IVAS demostren la capacitat de
l'entitat en la gestió de serveis que comprenen un ampli ventall d'accions i requereix una
ampliació a nivell de recursos humans que permeta un treball amb major garantia de qualitat.

1.7. AVALUACIÓ DE RESULTATS

Els resultats bolcats per cada una de les direccions de centres, coordinacions tècniques
i projectes de l'àrea s'han de valorar dins de la gestió per processos que s'està portant, com a
aposta forta per l'àrea i per la implantació progressiva de eines dins del procés d'atenció a l'usuari.
Durant 2015 es pot observar, comparat amb 2014, una evolució en la implantació del
sistema de coordinacions tècniques, que permet anar desenvolupant gradualment el model
d'atenció a les persones basat en els conceptes de discapacitat, suports i qualitat de vida. Això
es deu al fet que, en 2014, es va poder ampliar la plantilla de l'àrea, i els resultats són clars, d'un
gran impacte en el seu treball.
Es continua mantenint la carència de la coordinació de psicòlegs i la necessitat
d'impulsar un servei d'investigació i desenvolupament en l'entitat, que hi permeta l'evolució
tècnica.
És important cara a 2016 desenvolupar els aspectes següents:
-

Disseny d'un programa d'atenció als usuaris. És molt necessari
Revisar els objectius del servei: plans d'objectius de direccions de centres
Implementar bones pràctiques en el servei: contencions, tracte a usuaris
Treballar en la millora d'alguns dels serveis que presenten apilotament d'usuaris (Alzira
i Jubalcoi)
Determinar reunions de coordinació ocupacional (almenys, 1 semestral)
Revisar el procés d'ingrés residencial
Finalitzar l'eina “Perfil Individual” i “Projecte Personal”
Establir de forma definitiva les eines d'avaluació psicològica i funcional
Millorar les vies de comunicació amb els centres i serveis
Definir una estructura de l'àrea de prestació del servei que puga donar resposta òptima
als serveis.

Pensem que els resultats de 2015 són satisfactoris a nivell global, dins de les limitacions que
tenen, derivades de la naturalesa de l'entitat.
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2. ÀREA RECURSOS HUMANS
La missió d'aquesta Àrea en l'entitat és la de garantir que cada un dels serveis que prestem als
usuaris, famílies, i/o ciutadans disposa del personal necessari i suficient, en el moment adequat,
motivat amb els valors de l'entitat i amb un cost laboral proporcionat, per a la consecució dels
objectius aquesta entitat té encomanats.
Tot això, emmarcat pel caràcter públic de l'entitat, i per tant havent de vigilar el compliment de la
normativa pública existent, que determina el marc de referència en totes les polítiques dutes a
terme.
Les principals responsabilitats d'aquesta àrea són els següents:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestió de l'Àrea d'administració de personal (nomines, imposts, s. socials)
Gestió de l'Àrea de bosses i selecció de personal
Gestió de l'Àrea de formació i desenvolupament
Gestió de l'Àrea d'organització i plantilles.
Gestió de l'Àrea de relacions laborals, sancionador i jurídic.
Gestió de l'Àrea de Relacions sindicals
Gestió de l'Àrea de prevenció.

2.1. DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA D'IVAS

En l'actualitat els recursos humans de l'entitat es distribueixen de la següent manera, agrupant
per grups de categoria, segons el detall següent:

Nre. LLOCS
318

DETALL

83

CUIDADORS I GERICULTORS
PERSONAL DE SUPORT SERVEIS (AUX.
MANTENIM, AJU. RESIDE-CONDUCTOR-GOVERRT)
SOCIAL I SANITARI (FISIOS-DUE-T. SOCIALVALORADOR-TERAP I LOGOP)

73

PERSONAL TALLER ( MESTRES I MONITORS)

72

PEÓ CEE

105

40

PERSONAL ADMINISTRACIÓ ( ADMINISTRAT-AUX
ADMIN-AUX SERV SOCIALS- SECRET-CAP NEGOC)
ALTRES TÈCNICS ( TGM-TGS-TÈCNICS PREVTÈCNICS SOCIOLABORAL-INTERNAUTES)

34
18
16

DIRECTORS I CAPS ÀREA
COORDINADORS ( D' EQUIPS I SERVEIS)
PSICÒLEGS ( PSICÒLEGS-PSICÒLEG/PEDAG)

808

TOTAL

49
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La plantilla per tipus de serveis i atenció en l'entitat és la següent:
SERVEIS SUPORT A LA DIVERSITAT
NRE. LLOCS FUNCIONAL
34

OCUPACIONALS ALACANT

43

OCUPACIONALS CASTELLÓ

52

OCUPACIONALS I C.DIA VALÈNCIA

454

RESIDÈNCIES I HABITATGES IVAS
(VALÈNCIA ALACANT I CASTELLÓ)

583

TOTAL SERVEIS PRESTACIÓ

110
115

DIRECC GENERAL/DEPENDÈNCIA I
SERV. TERRITORIALS ( VALÈNCIA,
ALACANT I CASTELLÓ)
CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ
(VALÈNCIA, ALACANT I CASTELLÓ)

808

TOTAL LLOCS IVAS

TOTAL LLOCS
% SEGONS EL TIPUS D'ATENCIÓ

A. DIRECTA

A. INDIRECTA

TOTAL

510
63,12%

298
36,88%

808
100

L'edat mitjana dels treballadors que es troben prestant l'atenció directa en els serveis de l'entitat
és superior a 45 anys.

2.3. INDICADORS GESTIÓ

2.2.1 INDICADOR NOMINES I DESPESES COMPTABLES DE l'EXERCICI 2015:
S'han gestionat una mitjana de 1.000 nòmines mensuals que han suposat una despesa en sous
i salaris ascendent a 17.821.606,83 euros i despesa en seguretat social ascendent a
5.904.181,08 euros, cosa que fa un total anual de 23.725.787,91.euros.
2.2.2 INDICADORS GESTIÓ LABORAL:
NÚM. INSTÀNCIES: S'han gestionat entorn de 100 instàncies de sol·licituds d'empleats/as, sobre
consultes diverses: permisos, bosses, antiguitats etc..
GESTIÓ FULLS D'ANOTACIONS i PLANIFICACIÓ DEL PERSONAL: S'han bolcat els 800 fulls
d'anotacions de treball per al control de presència, de tot el personal d'IVAS i creat les necessitats
horàries plantejades.
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GESTIÓ AUTORITZACIONS A HISENDA: S'han realitzat entorn de 100 Sol·licituds/informes
Hisenda sobre contractacions/situacions diverses de l'entitat.
NRE. PRESTACIONS: BAIXES MATERNALS / PATERNALS: S'han tramitat 11 baixes maternals
i la corresponent tramitació de la documentació per a la seua prestació durant l'any 2015, i també
una baixa paternal
NÚM. JUBILACIONS: Durant a l'any 2015, s'han jubilat de forma definitiva 5 empleats. S'han
realitzat 8 jubilacions parcials, amb els seus respectius contractes de relleu. Cosa que suposa
una millora per a l'empleat, i de la prestació del servei
NRE. MILLORES D'OCUPACIÓ: En 2015, s'han realitzat 5 millores d'ocupació de personal
d'IVAS. Amb motiu d'aquestes millores el personal Cuidador ha prestat serveis per millora com
a Responsable de Torn i ATS/DUE.
NÚM. PERMISOS NO RETRIBUÏTS I LLICÈNCIES: S'han gestionat entorn de 275 permisos i
llicències, sent els més sol·licitats les suspensions de contracte i els permisos sense
ocupació i sou.
NRE. PERMISOS
CONCEDITS

MOTIU PERMÍS/LLICÈNCIA

132

SUSPENSIONS DE CONTRACTE

18

REDUCCIONS DE JORNADA

101

PERMISOS SENSE SOU

18

EXCEDÈNCIES VOLUNTÀRIES

6

EXCEDÈNCIES ATENCIÓ DE FILLS

275

TOTAL

2.2.3 INDICADORS DE CONTRACTACIÓ, i ABSENTISME:

a) Índex de contractació temporal en l'empresa:
El nombre de treballadors que han realitzat contractes per substitució en els distints serveis de
l'entitat en 2015, ha sigut de: 451 persones ( 381 dones i 70 hòmens) segons el detall
següent:

CEE
TOTAL SUBSTITUCIONS
2015

34

COMANDES
DISCAPACITAT
I
DEPENDÈNCIA RESTA SERVEIS
42

375

TOTAL
451

El citat personal ha realitzat entorn de 3.400 propostes de contractació amb la seua
respectiva gestió d'altes, baixes, certificats d'empresa i la resta de desenvolupament i gestió de
RH.
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b) Contractació laboral:
La contractació en els diversos serveis d'IVAS ve motivada pel servei que prestem i per tant la
necessitat de tindre personal d'atenció directa complint la plantilla mínima establida com de
garantia del servei de qualitat que es presta en l'entitat.
Per tant, les absències del personal en els serveis d'atenció directa han de ser necessàriament
cobertes per personal de substitució dins dels mínims establits per la Direcció.

Contractació total

La contractació l'any 2015, augmenta respecte al 2014, en 15.080 jornades.

En l'exercici 2015 per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'han
realitzat tres comandes, en relació a la dependència i a la gestió de la discapacitat, i es pot
observar que les esmentades comandes han suposat que l'any 2015 s'han contractat 8.904
jornades més, que en any 2014 en el mateix període.
També augmenta la contractació per a cobrir llocs en les Residències de Discapacitat
Severa en 3.451 jornades, en Residències discapacitat lleugera en 1.604 jornades i en pisos,
centres de dia i centres ocupacionals en 215 jornades. Destacar que disminueix la contractació
en C. Ocupacionals d'Alacant i Castelló. Però la Residència Jubalcoy d'Alacant augmenta la seua
contractació en 820 jornades.
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El 53,22% de la contractació es realitza en les residències d'IVAS, pel fet que estan obertes 365
dies de l'any, i s'han de cobrir en torns de matí, vesprada i nit les plantilles mínimes establides
per la Direcció per a poder atendre les necessitats dels usuaris, en especial les relacionades amb
les necessitats bàsiques de la vida diària i l'atenció medica i psicològica de cada un dels usuaris.
També podem observar que a penes el 4,42% de la contractació es realitza en els centres
ocupacionals i habitatges.
Per ultime, cal destacar que el 23,43% de la contractació s'ha realitzat per a dur a terme les
encàrrecs de gestió.

Causes de contractació
Les causes majoritàries per les que realitzem la contractació de personal de manera diària en
l'entitat, són els permisos no retribuïts en un 54,56%, seguides per les absències per absentisme
en un 22,87%, i també per substitucions derivades d'absències per permisos retribuïts que ha
representat un 20,57% de la contractació total.
El motiu de contractació que ha augmentat en major proporció, han sigut els permisos no
retribuïts, en 16.038 jornades.
ANY 2014
ANY 2015
IVAS
% IVAS 2014 IVAS
% IVAS 205
CONTRACTACIÓ
Absentisme
FO
Permisos No retribuïts.
Necessitats del servei
Permisos Retribuïts
EC
CONTRACTACIÓ
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13291

33,55%

12511

22,87%

0

0,00%

25

0,05%

13800

34,84%

29838

54,56%

694

1,75%

704

1,29%

11463

28,94%

11250

20,57%

365

0,92%

365

0,67%

39613

100,00%

54693

100,00%
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c) Indicadors de control absentisme IVAS:
En l'entitat es treballa des de fa anys amb un objectiu: la reducció de l'absentisme en tots els
seus components, especialment en la reducció dels accidents laborals, junt amb la Mútua per a
la implementació de tots els programes de salut o de tractaments per a la incorporació adequada
de cada professional al seu lloc de treball.

En el 2015 s'ha aconseguit que l'absentisme disminuïsca en un 0.71% respecte a l'any 2014 en
el mateix període acumulat de gener a desembre en totes els serveis de l'entitat.
De manera concreta es pot analitzar que ha descendit en 667 jornades en els centres de
València, 535 jornades en els centres d'Alacant, 520 jornades en els centres de Castelló.

Quant a la contingència de major incidència en el 2015 han sigut les Contingències Comunes
que ha representat un 79,42% del total, (AN+E+PD).
La contingència d'accidents laborals ha disminuït respecte a l'any anterior, ja que en 2015 ha
representat una incidència del 11,57% i l'any anterior del 14,15%.
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2.3. FORMACIÓ ESPECÍFICA:

Des de la Direcció de l'Institut Valencià d'Acció social estem conscienciats de la importància de
la formació de tots els treballadors, i considerem la formació com una inversió a curt, mitjà i llarg
termini.

Per a això, any rere any es realitza el “Pla de Formació Específica” i el “Pla de Formació en Salut
Laboral i Prevenció de Riscs Laborals”, consensuat amb les 2 comissions de formació existents:
4.
Comissió de formació Específica
5.
Comissió de formació en Salut Laboral i Prevenció de Riscs Laborals
També creiem en l'equip humà que compon tot l'IVAS, i la importància de la seua participació en
cada un dels projectes o objectius que es plantegen.
FORMACIÓ REALITZADA L'ANY 2015:
La formació realitzada l'any 2015 va tindre una participació que va arribar a 1194 assistents al
total de cursos programats. Les accions formatives que es van programar van ser de 24 i es van
realitzar 68 edicions.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
DIRIGIDO A: O LUGAR
Nº
1
2
3
4

Nº

EDICIONES

ACCIÓN FORM ATIVA
GERIATRÍA , GERONTOLOGÍA

DIRECTORES VALENCIA
ETICA Y DISCA PACIDAD INTELECTUAL PARA DIRECTORES
Y
AREA
DIRECTORES:
ORIENTACIONES
PA RA
LA CALIDA D
PRÁCTICA DIARIA
GESTIÓN ECONÓMICA FINA NCIERA

DIRECTORES VALENCIA
DUES

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA EN
ENFERMERIA

ASIST.
FINALIZ.
IVAS

ASIST.
FINALIZ.
CEE

1 EDICIÓN

20

1

1 EDICIÓN

15

----

1 EDICIÓN

20

1

2 EDICIONES
VALENCIA - 1
CASTELLÓN

25

----

5

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIIOS

DIRECTORES VALENCIA

1 EDICIÓN

20

1

6

HABILIDADES DIRECTIVAS

DIRECTORES VALENCIA

1 EDICIÓN

19

1

7

CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN
DIRECCIÓN ENCENTROS SOCIALES

DIRECTORES ALICANTE

1 EDICIÓN

4

----

6 EDICIONES

105

----

8

9

10

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PAUTAS DE
ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO A
PERSONAS CON DISCAPA CIDAD

ETICA
Y
DISCAPACIDA D INTELECTUAL
ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA DIARIA

BENNAGER-PRAGAA LTABIX

:

LA HUMA NITAT-BELCA IRE BURISA NA -MAESTRAT
RAFALAFENA

SELECCIÓN,
ANÁLISIS,
DISEÑO
Y
EVALUACIÓN
DE
PROGRAMAS
DE
INTERVENCIÓN BASADOS EN LA ACTIVIDAD
TERA PEUTAS
SIGNIFICATIVA
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL I

---5 EDICIONES

90

1 EDICIÓN

----

18
11

12

APOYO EN LA RECEPCIÓN Y A COJIDA EN CUIDADORES SIN TITULACIÓN
INSTITUCIONES DE PERSONAS DEPENDIENTES

LOPD

C.D. MARE DE DEU DEL
CASTELL -CULLERAC.D.CARLETT.O.MA RXA LENES-C.D.
TORREFIEL-R. MANISES-C90C.O. EL MAESTRAT

Total alumnos finalizados

Memòria de Gestió IVAS 2015

1 EDICIÓN

21

----

9 EDICIONES

166

---------

523

4

IVAS

CEE
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3.4. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ. MEMÒRIA D'ACTIVITATS:
La prevenció de riscs de l'entitat IVAS es desenvolupa a través de la implantació i aplicació d'un
pla de prevenció de riscos que és la ferramenta essencial per a impulsar la política de prevenció
de l'entitat i servir de guia per al desenvolupament i implantació de les accions preventives
necessàries.
Aquest PPRL s'ha distribuït per al seu coneixement a tots els directors dels centres d'IVAS i està
a disposició de tots els treballadors a través de la pàgina web de l'entitat.
Així mateix, el Pla de Prevenció de Riscs Laborals (PPRL) ha sigut aprovat pel Comité de
Seguretat i Salut d'IVAS, i en ell s'inclou la política preventiva de l'empresa, l'estructura
organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i
els recursos necessaris per a realitzar l'acció de prevenció de riscs en l'empresa
La política de Prevenció de Riscs i Salut Laboral de l'entitat es desenvolupa a través d'un Sistema
de Gestió propi i té com a elements bàsics la definició periòdica d'objectius de la prevenció i
protecció de la salut, el compliment de la legislació que s'aplique a l'organització i d'altres requisits
en matèria de prevenció que subscriguem, el compromís en la prevenció dels danys i el
deteriorament de la salut i també la millora contínua de la gestió i de l'exercici de la seguretat i
salut en el treball, integrant-se aquesta política a tots els nivells de tota l'organització.
El Servei de Prevenció té per missió de conformitat a allò que s'ha preceptuat en la Llei 31/1995
de Prevenció de Riscs Laborals proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que necessite
en funció dels tipus de risc existents i pel que fa a:
 El disseny, l'aplicació i la coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva de
l'entitat.
 L'avaluació dels factors de risc que puguen afectar la seguretat i la salut dels treballadors
en els termes que preveu l’article 16 de la LPRL.
 La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la
vigilància de la seua eficàcia.
 Realitzar activitats d'informació i formació a tots els nivells, i en les matèries pròpies de
la seua àrea d'especialització.
 Assessorar sobre les adequades característiques dels Equips de Protecció Individual
establits per a cada lloc de treball.
 La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscs derivats del treball.
Coordinant amb el Servei de Prevenció Extern la programació i planificació de la vigilància
de la salut.
 Gestionar les accions necessàries per a garantir, si és el cas, la protecció de treballadors
especialment sensibles a determinats riscs, la protecció de maternitat i els treballadors
menors.
 Col·laborar amb el departament de contractacions, informant-li dels requeriments
preventius dels materials, equips, etc... controlant la seua adequada implantació en el
moment de la compra.
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 Registrar les estadístiques de dades de sinistralitat laboral de l'empresa.

 Accions preventives:
a.1) Accions Generals:
0.1. PAGINA WEB.
A fi de difondre les activitats preventives entre la major part de treballadors d'IVAS, tenint en
compte la dispersió geogràfica i el gran nombre de treballadors, es continua amb l'actualització
de la pàgina web, i es dota amb contingut relacionat amb la Prevenció de Riscs de l'entitat, per
tal de facilitar així l'accés dels treballadors a aquesta documentació.
0.2. APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL SPP PROPI.
Arran de la compra d'una ferramenta informàtica per a la gestió de la documentació del SPP
IVAS, s'està en procés de modificació del protocol de treball per a la realització de les ER. Durant
l'any 2015 s'ha procedit a la implantació del programa informàtic gradualment en tots els nivells
del SPP, procés que veurà la seua culminació l'any 2016.
.0.3. PLA DE PREVENCIÓ IVAS I PROCEDIMENTS DE TREBALL.
S'ha actualitzat el Pla de Prevenció de l'entitat, adequant-ho a la nova estructura jeràrquica que
s'ha materialitzat en l'últim període de l'any 2015. Amb aquest motiu s'ha revisat, actualitzat i
firmat la política preventiva per part del nou director general.
D'altra banda durant l'any 2015, s'han actualitzat la majoria dels procediments de treball del SPP,
en alguns casos simplement a nivell documental, mentres que en altres casos l'actualització ha
sigut completa donant un nou enfocament a la línia de treball descrita en el procediment.
a.2) Accions preventives per especialitat:
a.1. Àrea de Seguretat en el treball.
S'han realitzat avaluacions de risc, i informes sobre la situació preventiva dels Centres d'IVAS i
diversos estudis en l'àrea de seguretat.
a.1.1 Avaluacions de risc.
Com s'ha comentat anteriorment enguany 2015 s'ha realitzat un canvi substancial en el protocol
de realització de les ER, incloent-hi el canvi del mètode adoptat per a realitzar les ER de riscs de
Seguretat. Aquest canvi ha sigut consensuat amb el Comité de Seguretat i Salut d'IVAS.
El mètode adoptat és el mètode de l'INSHT, que des d'enguany passarà a substituir el mètode
anteriorment usat per aquest SPP ( mètode FINE).
Les actualitzacions de les Avaluació de Riscs i el Pla d'Acció han sigut realitzades ja amb el
mètode de l'INSHT.
S'han actualitzat les següents ER i Plans d'Acció de tots els llocs de treball dels següents centres
d'IVAS.
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a.1.2. Plans d'Autoprotecció i simulacres.
S'han dut a terme les actualitzacions dels plans d'autoprotecció de diversos centres, a fi
d'adaptar-los als canvis ocorreguts per modificacions estructurals o organitzatives.

Simulacres d'emergència
S'ha assistit a la realització de diversos simulacres en residències i centres ocupacionals, on s'ha
alçat acta d'això. A més en alguns casos s'ha realitzat informes de deficiències detectades en
aquests simulacres d'emergència i propostes de millora.

a.1.3. Adquisició d'equips de protecció individual (EPI’s)
Durant el 2015 es va realitzar per part del SPP la detecció de necessitats d'Epis per a aquells
centres on es necessitaren; en aquest estudi es van proposar els Epis més adequats segons les
tasques i el lloc de treball, basant-se en la guia d'Epi’s d'IVAS i es van comunicar aquestes
necessitats al departament de contractacions per a la seua adjudicació al proveïdor.
a.2. Àrea d'Higiene Industrial.
Durant l'any 2015, s'ha realitzat l'actualització de les Avaluacions de riscs higiènics, (establides
amb un període de tres anys per a centres ocupacionals i de sis anys per a les residències,
centres de dia i oficines, on l'exposició als dits riscs és menor).
A més s'han realitzat diversos mesuraments higiènics en funció dels riscs detectats per a cada
lloc de treball.
 Mesurament de POLS de fusta en el lloc de MESTRE TALLER FUSTERIA del
CO PRAGA.
 Mesurament de VAPORS ORGÀNICS en el lloc de MESTRE TALLER LACAT
del CO PRAGA.
 Mesurament de POLS de fusta en el lloc de MESTRE TALLER FUSTERIA del
CO BURIS ANA
 Mesurament de SOROLL en el lloc de MESTRE DE TALLER JARDINERIA en el
centre BELCAIRE.
Totes aquestes activitats es troben arreplegues en la Memòria d'activitats preventives elaborada
pel SPA Unimat Prevenció.

a.3. Àrea d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada.
a.3.1. Ergonomia del lloc de treball:
S'han realitzat informes amb la situació i necessitat de Mitjans Auxiliars dels Centres d'IVAS.

a.3.2. Psicosociologia Aplicada:
S'ha realitzat l'Avaluació dels Riscs Psicosocials, seguint el mètode de l'INSHT en els centres
planificats.
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Dites resultats han sigut llocs en comú amb la Comissió de Factors Psicosocials des d'on s'ha
obtingut un pla d'acció de mesures, encaminades a corregir aquells factors amb un resultat
menys positiu i potenciar els més favorables. Aquesta comissió o grup de treball està integrada
per sindicats i empresa.

a.4. Àrea de Vigilància de la Salut.
La vigilància de la salut s'integra en el pla de prevenció global d'IVAS. Comprén una sèrie
d'activitats individuals i col·lectives, orientades a la prevenció dels riscs laborals, els objectius
generals de la qual tenen a veure amb la identificació de problemes de salut i l'avaluació
d'intervencions preventives, i comprenen les tasques d'assessorament i suport a la planificació i
integració de la prevenció en el sistema general d'IVAS.
Les activitats que s'han dut a terme en IVAS relacionats amb aquesta especialitat es troben
àmpliament detallats en la memòria de Vigilància de la Salut elaborada pel SPA Unimat
Prevenció.
No obstant això, detallarem la part de la vigilància individual de la salut, que té per objecte
detectar precoçment alteracions de la salut relacionades amb l'exposició a riscs laborals.
a.4.1. Reconeixements mèdics:
Durant l'any 2015, s'han realitzat un total de 681 exàmens de salut en IVAS.
Distribuïts de la manera següent:
D'Ingrés: 34
Periòdic Ordinari: 637
Retorn d'I.T.: 9
Control de Salut: 1

El resultat d'aquests ha sigut el següent:
TIPUS APTITUD
APTE
APTE, amb limitacions
APTE, control per mútua
APTE, control Seguretat Social
NO APTE
NO APTE, temporal
No Consta
PENDENT DE VALORACIÓ

Nre.
616
2
2
53
1
1
1
5

Durant l'any 2015, en IVAS el nombre total de treballadors amb informe de treballador sensible
ha sigut de 45.

PROTOCOLS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT

A tots els treballadors d'IVAS se'ls realitza exploracions amb caràcter general i exploracions
específiques en funció dels riscs existents en el seu lloc de treball.
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PROTOCOLS APLICATS
AGENTS BIOLÒGICS
ALTURES
AMIANT
CONDUCTORS
DISTRESS TÈRMIC
EXPOSICIÓ A POLS
FUMS, GASOS I VAPORS
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES
MANIPULADORS
MOVIMENTS REPETITIUS MEMBRE SUPERIOR
PANTALLES VISUALITZACIÓ
PLAGUICIDES
PLOM
POSICIONS FORÇADES
RADIACIONS NO IONITZANTS
SOROLL
SILICOSI I ALTRES PNEUMOCONIOSIS
TURNICITAT/NOCTURNITAT
VIBRACIONS

Nre.
520
8
1
5
61
18
83
449
4
391
232
1
10
520
7
18
10
1
62

Els protocols anteriorment mencionats s'especifiquen per lloc de treball i consensuat per
Vigilància de la Salut amb les especialitats d'Higiene, Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia.

Quant al CEE
S'han realitzat un total de 137 exàmens de salut en IVAS.
Distribuïts de la manera següent:
D'Ingrés: 17
Periòdic Ordinari: 117
Retorn d'IT: 2
Previ Canvi de Lloc: 1

Quant al resultat d'aquests ha sigut el següent:
TIPUS APTITUD
APTE
APTE, amb limitacions
APTE, control Seguretat Social
PENDENT DE VALORACIÓ

Nre.
89
5
42
1

Els protocols aplicats han sigut els següents:
PROTOCOLS APLICATS
AGENTS BIOLÒGICS
ALTURES
DISTRESS TÈRMIC
EXPOSICIÓ A POLS
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FUMS, GASOS I VAPORS
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES
MOVIMENTS REPETITIUS MEMBRE SUPERIOR
PANTALLES VISUALITZACIÓ
PLAGUICIDES
POSICIONS FORÇADES
RADIACIONS NO IONITZANTS
SOROLL
VIBRACIONS

82
117
110
35
7
124
7
40
31

a.4.2. Investigació de Malalties Professionals.
S'han realitzat un total de dues investigacions relacionades amb malaltia professional per al lloc
de cuidadora en Humanitat i de cuinera en la residència l’Almara.
a.5 Especial anàlisi i seguiment accidents de treball:
Durant any 2015, en IVAS s'han produït un total de 52 accidents de treball, amb la següent
distribució per províncies:
TOTAL
52

VALÈNCIA
39

ALACANT
6

CASTELLÓ
0

CEE
7

En les residències hi ha hagut un total de 38 accidents sobre el total (73%), tal com es mostra en
el gràfic. El 13% correspondria els accidents ocorreguts en el CEE (un total de 7), el 6%
reflecteixen els accidents de centres ocupacionals (3) i el 2% els ocorreguts en els centres de dia
(1).

L'anàlisi dels accidents ens indica que la primera causa de sinistralitat l'any 2015, amb el 21%,
ha sigut la de caigudes, esvarons i ensopegades amb un total d'11 accidents.

Memòria de Gestió IVAS 2015

Pàgina 57 de 124

En la següent taula podem veure quina ha sigut la prevalença de la causa classificada com a
caigudes, esvarons i entropessons, amb el nombre total d'accidents para cada un dels recursos
on s'ha produït.
CAUSA /
CENTRE
CAIGUDES,
ESVARONS I
ENTROPESSO
NS
% SOBRE EL
TOTAL DE AT
PER LA
MATEIXA
CAUSA

C.PICÓ

ALMARA

JUBALCOY

XÀTIVA

CULLERA

CO.
PRAGA

CEE

Nre.
ACCIDENTS

5

1

1

0

1

1

2

11

45,45%

9,09%

9,09%

0,00%

9,09%

9,09%

18,18%

99,99%

La segona causa d'accidents laborals han sigut els accidents per agressió (per usuaris) amb el
19 % dels accidents ocorreguts l'any.
CAUSA / CENTRE

C.PICÓ

PRAGA

JUBALCOY

XÀTIVA

Nre.
ACCIDENTES

AGRESSIONS

6

1

1

2

10

% SOBRE EL TOTAL
DE AT PER LA
MATEIXA CAUSA

60,00%

10,00%

10,00%

20,00%

100,00%

Durant l'any 2015 la categoria més afectada és la de cuidadors, amb un 54% dels accidents (28
dels 52 accidents ocorreguts).
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CONCLUSIONS: Durant l'any 2015, els ÀT han experimentat un descens, en termes absoluts de
4 ÀT en comparació amb l'any anterior (descens del 7% en la incidència) situant-nos en valors
de l'any 2012.

MESURES A IMPLANTAR: Les mesures que cal implantar per a seguir amb aquesta tendència,
s'emmarquen dins de les accions específiques relacionades amb les dues causes amb major
prevalença.
Dins de la causa de caigudes, relliscades, etc,… s'ha de revisar l'adequació de sòls antilliscants
en banys, la utilització del calçat proveït per l'empresa, la revisió dels protocols de neteja i
senyalització de les zones amb tolls, sòls humits o bruts, etc,…
També requereix una especial actuació la incidència de les agressions als treballadors, la qual
cosa implica el treball conjunt amb l'àrea de prestació del servei per a l'adopció de mesures com
ara revisió de pautes i d'altres mesures tècniques a implantar des dels professionals dels
departaments psicopedagògics.
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b) COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.
Durant l'any 2015 s'han realitzat quatre reunions del Comitè de Seguretat i Salut d'IVAS
(13/03/2015, 08/07/2015, 13/10/2015 i 16/12/2015). Les actes dels respectius comitès es poden
consultar en la web d'IVAS dins de la pestanya de Recursos Humans / Prevenció / Actes Comitè
Salut.
c) AUDITORIES INTERNES DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ.
Es van realitzar diverses auditories internes als centres a fi d'avaluar la situació d'aquests en
l'àrea de prevenció.
d) FORMACIÓ
L'any 2015 es va realitzar la Planificació i realització del Pla de formació 2015 per a totes les
categories i centre d'IVAS.

L'objectiu general consisteix a garantir que tot treballador d'IVAS rep la formació suficient i
adequada en matèria preventiva i que aquesta siga contínua al llarg de la seua vida professional
en funció de les necessitats que es plantegen en tot moment.
La formació ha de tindre caràcter general i específic per a cada lloc de treball o segons les
tasques que es realitzen.
La formació en salut laboral s'imparteix, dins de les possibilitats organitzatives dels centres, dins
de la jornada laboral. De no poder ser així es realitzarà fora de la seua jornada de treball però
amb la compensació necessària pactada en el Comitè de Salut.
La formació ha sigut planificada tenint en compte:
1. L'avaluació de riscs de cada centre i categories professionals d'IVAS.
2. La investigació d'accidents i d'incidents. Mitjançant l'anàlisi estadística de la
sinistralitat s'ha determinat que formació és la més adequada per a reduir els
accidents en IVAS.
3. Informes d'auditories.
4 .Necessitats observades, per canvi de lloc de treball, de tasques, etc.
Tota la formació de 2.015 ha sigut consensuada amb les delegades de prevenció en els diferents
comitès de Salut.
L'any 2.015 s'han impartit un total de 37 accions formatives en Salut laboral i el total de
treballadors que han assistit a aquestes accions formatives ha sigut de 634 pertanyents a IVAS
i 33 treballadors del CEE.
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Resumit per províncies, centres, i accions formatives:
FORMACIÓN SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nº
1
2
3

ACCIONES FORMATIVAS
RIESGOS EN ALTURA PODA DE PALM ERAS Y ARBOLADO EN ALTURA
CURSO BÁSICO DE ELECTRICIDAD

ALU FIN
IVADIS

ALUM FIN
CEE IVADIS

1 EDICION

16

4

1 EDICION

--------

2

1 EDICION

7

4

2 EDICIONES

47

0

DIRIGIDO O LUGAR

Nº EDICIONES

MANTENIMIENTO Y JARDINERIA
CEE (2 trabajadores)
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
C.O. EL MA ESTRAR

4

FACTORES PSICOSOCIALES

5

CONOCIMIENTO DE LA DISFAGIA, TRATAMIENTOS
DE ACTUACION

C.O. BURISANA (C.O BELCAIRE
Y C.O. BURISANA)

3 EDICIONES

61

6

SEGURIDAD VIAL

ALTABIX

2 EDICIONES

44

CONTENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS

C.D. CARLET-CARMEN PICOBENNAGER-CAIXA ONTNYENT

9 EDICIONES

129

PRIMEROS AUXILIOS

L´ALMARA -MANISESCONDUCTORES DE AUTOBÚS Y
ACOMPAÑANATES- HUMANITAT

7 EDICIONES

169

7

8

9

10

11
12

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ERGONOMÍA: MOVIMIENTOS REPETITIVOS (EEPP)

CD.CARLET, FARM.CARLET C.O.
CULLERA-CEE-EQUIPO
EMERG.C90-O.CENTRALES-C.O.
MARXALENES
C.TORREFIELEQUIP.EMERG. OF.CENTRALES
Residencia PRAGA +
L´Almara+R. Humanitat (R.
Bennàger+RESIDENCIA
XATIVA+RESIDENCIA
JUBALDCOY

RIESGOS EN OFICINAS P.V.D. Y PAUTAS DE
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
C. 90
TECNICO EN EL MA NTENIIMIENTO Y DESINFECCIÓN PERSONAL DE MANTENIMIENTO
DE INSTITUTO CON RIESGO DE LEGIONELA

Total asistentes a formación

1
-----------------------

------------

3

2 EDICIONES
44

6 EDICIONES

2 EDICIONES
1 EDICION

55

17

55

-----------

7

2

634

e) COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
La coordinació d'activitats empresarials té com a finalitat complir amb la legislació vigent,
promovent i cooperant en l'eliminació o disminució dels riscs laborals que puguen existir en els
treballs o serveis que realitzen empreses contractistes i subcontractistes, treballadors autònoms,
etc. en IVAS, per a així reforçar la seguretat i la salut en el treball dels treballadors d'IVAS i
personal de les empreses externes, en els termes exigits en la legislació actual, aplicant els
mitjans de coordinació empresarial adequats a aquest fi.
D'acord amb el que disposa l'article 24, de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevenció de Riscs Laborals, i al Reial Decret 171/2.004, en els quals s'estableixen les
obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials, des del Servei de
Prevenció d'IVAS se sol·licita a les empreses, una vegada adjudicat el contracte, la
següent documentació que ha d'obrar en poder d'IVAS amb caràcter previ a l'inici dels
treballs:
1. Avaluació de riscs i planificació de l'activitat preventiva per als treballs a realitzar en IVAS:
Riscs que pogueren afectar els seus operaris en les nostres dependències, en l'exercici de les
funcions pròpies del servei o activitat a desenvolupar i en les condicions concretes que es donen
en les instal·lacions o dependències i la Planificació de les mesures preventives i de protecció a
aplicar, detallant:
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-

Relació dels equips de treball a utilitzar fent constar la seua corresponent certificació, i
productes que utilitzaran.
Els protocols, procediments o mètodes a aplicar.

-

Les situacions que segons estableix el RD 604/2006 siga necessària la presència de
recursos preventius, determinant en la planificació de l'activitat preventiva la forma de
dur a terme la presència d'aquests.

-

Riscs específics de les activitats a desenvolupar per la seua empresa en les instal·lacions
d'IVAS, que puguen afectar a tercers (treballadors i usuaris d'IVAS, altres empreses
concurrents, etc.), que haurà d'incloure:
1. Identificació dels dits riscs i mesures preventives i de protecció a adoptar.
2. Activitats o situacions incompatibles.

La realització de l'Avaluació de Riscs, prèvia a l'inici dels treballs, requereix per part de l'empresa
licitadora la revisió del document “Lliurament de documentació preventiva” i, quan es considere
necessari, la visita a les instal·lacions. El document indicat conté els riscs presents en el centre
de treball d'IVAS, les mesures de prevenció i protecció a aplicar i les mesures d'emergència.
2. Respecte als treballadors que vagen a prestar els seus serveis en IVAS:
-

Acreditació per escrit de la informació transmesa als treballadors, inclosa la informació
facilitada per IVAS sobre els riscs presents en el centre de treball, mesures preventives
i mesures d'emergència.

-

Acreditació per escrit de la formació rebuda pels treballadors.

En cas de subcontractació de tasques, es fa extensiu les mateixes obligacions a l'empresa
subcontractista, devent el contractista sol·licitar autorització prèvia a IVAS i sent el responsable
de la seua recopilació i entrega a IVAS.

3. Document associació a la mútua d'accidents.
4. Modalitat preventiva de l'empresa.
5. Relació de treballadors i DNI
6. Aptitud laboral
7. Lliurament d'Epis
8.- Declaració jurada

Segons el que disposa el mateix article de la Llei 31/1995, IVAS lliura a cada
empresa/autònom contractats la documentació següent:
1.- Normes generals de seguretat a tindre en compte en la realització de treballs contractats per
IVAS:

Normes d'entrada, trànsit i estada.

Senyalització

Treball en altures

Il·luminació

Dependències i llocs de treball

Botelles de gasos

Equips de soldadura

Grues

Màquines i ferramentes elèctriques portàtils
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Comunicació d'accidents i incidents
Emergència
Sancions
Consideracions finals

2.- Riscs significatius, recurs preventiu, responsable del centre, etc.
3.- Resums plans d'evacuació, plans dels centres d'IVAS i instruccions en cas d'emergència:
4.- Protocol de mesures higienicosanitàries generals, de compliment obligatori.

5.- Instruccions tècniques relatives als locals de risc en els centres d'IVAS:







Riscs quadros tècnics/instal·lacions: Sales de màquines d'ascensors.
Riscs quadros tècnics/instal·lacions: Sales de quadros elèctrics.
Riscs quadros tècnics/instal·lacions: Sales de calderes.
Riscs quadros tècnics/instal·lacions: Recinte de grup electrogen.
Riscs quadros tècnics/instal·lacions: Centres de transformació.
Riscs de caigudes d'altura: escales, finestrals, rampes, sostres,…

Memòria de Gestió IVAS 2015

Pàgina 63 de 124

3.SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I COMANDES
El Servei d’atenció a la Dependència i Comandes es compon de les àrees següents:
Dependència, Teleassistència, Atenció Telefònica, Discapacitat, i Estades de Vacances.

3.1 DEPENDÈNCIA:
En data 28 de març de 2014 mitjançant una resolució del sotssecretari, s’aprova l’expedient IVAS
14/01, de comanda de gestió per al suport a la realització dels treballs i actuacions
administratives, tècniques i professionals necessàries per a la gestió d’expedients i actuacions
en l’àmbit de la dependència, amb un termini d’execució fins a 31 de març de 2015. En 2015,
aquesta comanda es prorroga per un any, establint el seu final a l’abril del 2016.

Les actuacions que integren les tasques encomanades, que es realitzen d’acord amb les
instruccions emanades de la Direcció General de Dependència i Majors, són les següents:








Procediments per al reconeixement del grau de dependència, i si és el cas, la seua
revisió, i aprovació del Programa Individual d’Atenció en què es concreten les prestacions
del sistema valencià per a les persones en situació de dependència, d’acord amb les
normes que els siguen aplicables.
Procediments per a la resolució de recursos derivats dels anteriors procediments.
Procediments per a la tramitació de queixes formulades per particulars i entitats privades
dirigides al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, al Defensor del Poble i als
altres òrgans competents de la Generalitat, d’acord amb la normativa d’aplicació de cada
cas.
Procediment de reconeixement de la retroactivitat que garantisca l’efectivitat del dret
reconegut a les persones dependents, d’acord amb les normes que siguen aplicables.

Per a una correcta gestió dels expedients de sol·licitud de reconeixement de la situació de
dependència, es creguen els departaments següents: classificació, gravació, valoració, PIA,
gestió especial, registre i arxiu, i atenció al ciutadà.
Al mateix temps, en data 5 de març de 2015 mitjançant una resolució del sotssecretari, s’aprova
l’expedient IVAS 15/01 de comanda de gestió per al suport a la realització dels treballs i
actuacions administratives, tècniques i professionals necessàries per a les revisions d’expedients
derivades de les millores introduïdes per l’Ordre 34/2014, de 22 de desembre, revisions de grau
de dependència d’expedients i depuració de dades que s’envien al SISAAD. S’estableix un
termini d’execució màxim de 14 mesos.
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3.1.1. CLASSIFICACIÓ:
El Departament de Classificació s’encarrega de la classificació i distribució de tota la
documentació que té entrada en IVAS, entre els diferents departaments i serveis de la Conselleria
de Benestar Social, a través d’un sistema de traçabilitat per mitjà de lectors òptics, que permet
identificar, quantificar i localitzar els documents.
L'aplicació esmentada disposa d’un mòdul d’informes que permet:
4. Controlar les càrregues de treball per a poder prioritzar i quantificar el treball pendent.
5. Localització d’un document específic per qualsevol departament o serveis.
6. Quantificació dels documents classificats per a una correcta facturació del treball
realitzat.
Durant el 2015 s’han rebut 20945 sol·licituds inicials i revisions, sent la mitjana mensual de
sol·licituds inicials de 1177 i 569 sol·licituds de revisió. Distribució:
MES 2015

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

TOTAL

SOL·LICITUDS

643

1196

1012

1197

1137

1669

1349

832

1384

1258

1376

1068

14121

REVISIONS

453

745

549

560

620

607

857

253

733

493

543

411

6824

La mitjana establida de treball és 100 documents per persona i dia, però varia segons el tipus de
documentació i la quantitat de documentació que entra diàriament, que oscil·la en uns 280
documents. Durant l’any 2015 s’han classificat i etiquetatge un total de 68897 documents que
s’han derivat als distints departaments o serveis.
MES 2015

GENER

TOTAL
ETIQUETATGE

6326

FEBRER

7930

MARÇ

ABRIL

5049

5324

MAIG

4143

JUNY

10219

JULIOL

7689

AGOST

2743

SETEMBRE

5979

OCTUBRE

4283

NOVEMBRE

DESEMBRE

4712

Destacar que enguany, amb motiu de l’increment de personal per les 2 encàrrecs de gestió que
han estat en funcionament, ha permès duplicar el treball realitzat i disminuir la càrrega de treball
acumulat.

3.1.2.GRAVACIÓ:
En el departament es tramiten tres grans grups de documents:




Sol·licituds inicials
Sol·licituds de revisió
Documentació adjunta

En el cas de sol·licituds inicials i revisions, es revisa la documentació presentada. Si estiguera
incompleta, al gravar la sol·licitud es requereix inserint una observació que explica com s’ha
d’aportar la documentació requerida per a considerar-la correcta.
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4500

La documentació adjunta és d’ampli espectre, es compon entre altres de: Sol·licituds de tràmit
d’urgència, canvis de domicili, certificats de defunció, informes tècnics, recursos d’alçada,
sentències i interlocutòries de nomenament de representant legal, i quants documents
consideren oportuns per a incorporar al seu expedient.
També es grava i escaneja documentació que s’haguera tramitat en altres departaments d’IVAS
o per serveis de Conselleria, com són: queixes i reclamacions i les seues contestacions,
sol·licituds de certificats de silenci administratiu, recursos de reposició, reclamacions prèvies,
reactivacions, reclamacions de responsabilitat patrimonial, sol·licituds de certificats d’acte
presumpte, inadmissions de revisions de l’aplicació SIdependència.
A tot això, cal sumar-hi les resolucions d’inadmissió tant de sol·licituds inicials com de les
revisions d’ADA, i s’imprimeixen les resolucions de recursos d’alçada, i requeriments de
documentació.
Les sol·licituds inicials, una vegada triades, s’envien al Centre Especial d’Ocupació per al seu
escaneig i posterior devolució per a la seua completa gravació en l’aplicació informàtica, agilitzant
així el procés de gravació.
En 2015 s’han rebut uns 35.000 documents, dels tipus següents:
DOC. ADJUNTA

13071

SOL. INICIALS

14622

SOL. REVISIÓ

6945

Memòria de Gestió IVAS 2015

Pàgina 66 de 124

Diferenciem la documentació rebuda, tot distingint els expedients iniciats durant la vigència
del Decret 171/2007, dels que ho foren en la del Decret 18/2011, ambdós del Consell, sobre
procediment per a reconèixer el dret a les prestacions del Servei Valencià de la Dependència:
D.171

D.18

TOTAL

DOC. ADJUNTA

1881

11190

13071

REVISIONS

4937

2008

6945

0

14622

14622

INICIALS

3.1.3. VALORACIÓ:
Des del 18 de febrer de 2012, data en què va entrar en vigor el Reial Decret 174/2011, d’11 de
febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit per la Llei
39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència, es desenvolupen les valoracions amb el barem arreplegat en el citat Reial Decret.
El total de sol·licituds de dependència valorats durant el 2015 ha sigut:
ADA

G. Dependència

Total

10.703

2498

13.201

La distribució provincial de les valoracions efectuades és la següent:
València

Castelló

Alacant

ADA

5727

1342

3634

G. Dependència

1167

305

1026

6894

1647

4660
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10. Valoració expedients discapacitat
El Reial Decret 1.364/2012 de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1.971/1999,
de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de
discapacitat, estableix:
Un barem únic per a determinar quan és necessària l’assistència d’una tercera persona, tant en
situacions de discapacitat com en les de dependència.
Seguint aquesta premissa, des de finals del mes de maig de 2012, es desenvolupa el circuit
establit per a la realització de les valoracions dels expedients de discapacitat que puguen
concórrer a la necessitat de concurs de tercera persona.
Per a això, des de les Comissions de Valoració de l’Àrea de Dependència, es trasllada al
departament de valoració d’IVAS, amb periodicitat setmanal, els expedients que des dels distints
Centres Base de la Comunitat Valenciana requereixen de la valoració de tercera persona.

La càrrega de treball gestionada durant el 2015 ha sigut la següent:
València

Castelló

Alacant

326

77

141

Total
544

3ª persona
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3.1.4.PIA:
Des d’aquest departament es realitza l’estudi de l’informe tècnic i càlcul de la capacitat econòmica
del sol·licitant per a l’elaboració del programa individual d’atenció de la prestació o servei més
coincident a les necessitats del sol·licitant, i la seua posterior resolució. Per a això, s’està en
constant comunicació amb els serveis municipals d’atenció a la dependència, via telefònica i
correu electrònic.
11. Propostes PIA de prestacions realitzades durant l’any 2015.
Durant 2015 es van realitzar més de 3000 propostes PIA, sent la prestació de cures en l’entorn
familiar el recurs més demandat pels sol·licitants.
Any
sol·licitud

Total

CNP

PVS SAD

PVS RES

PVS CD

Total

2007

91

85

11

187

2008

162

98

9

269

2009

127

84

1

212

2010

237

116

7

1

361

2011

750

89

33

7

879

2012

981

155

54

5

1195

2013

122

143

38

8

311

2014

104

70

19

6

199

2015

99

5

5

2

111

2673

845

177

29

3724
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12. Resolucions PIA de prestacions econòmiques realitzades durant el 2015.
Durant l’any 2015 s’han anat resolent tot tipus de prestacions, prioritzant les resolucions inicials
i les revisions com a conseqüència de l’Ordre 34/2014.

Decret 171:
-

Per tipus de prestació i any de sol·licitud

Any
sol·licitud

PVS
RS/CD

CNP

PVS SAD

PVS TUT

PEI

Total general

2007

303

22

97

16

2

440

2008

254

24

151

9

1

439

2009

327

17

231

5

3

583

2010

698

57

453

9

1217

2011

558

44

156

3

761

2012

444

69

118

3

2013

213

62

79

10

2014

133

30

13

5

181

2015

2

1

2

2

7

Total general

2932

326

1300

62

2

366

8

4628

PVS TUT

Total
general

Decret 18:


Any
sol·licitud

Per tipus de prestació i any de sol·licitud

CNP

PVS PEI
No
Tutelats

PVS CD

2011

662

5

2012

728

5

2013

97

11

2014

64

2

2015

49

2

1600

25

Total
general
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PVS PEI
Tutelats

PVS RES

PVS SAD

31

118

3

819

4

50

99

4

890

5

1

45

79

10

248

2

2

12

25

7

114
51

7

7

138

321

24
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Resolucions de revisió per Ordre 34/2014.

Que es realitzen basant-se en l’Ordre 34/2014, de 22 de desembre, de la Conselleria de Benestar
Social, per la qual es modifica l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i
Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a
les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència a la Comunitat Valenciana, segons la disposició transitòria única. Actualització de
les prestacions de dependència preexistents i efectes econòmics:
“Les quanties derivades de prestacions econòmiques i serveis d’atenció a persones
dependents reconeguts amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present modificació,
hauran d’adaptar-se d’ofici, si és el cas, al que disposa aquesta norma.”

En aplicació de la norma, s’han revisat tots els expedients que estaven en eixa situació, passant
a resoldre únicament aquells expedients a què la revisió els ha beneficiat.
6. Resolucions revisió ordre 34 per grau i tipus de prestació:
Revisió per ordre 34

1

2

3

Total General

CNP

1

457

524

982

Total General

1

457

524

982



Resolucions de places públiques any 2015.

En relació a les resolucions de places públiques, s’han resolt tant nous ingressos com
homologacions de persones dependents ja ingressades en centres d’atenció residencial i atenció
diürna.
Quant al nombre de resolucions de places públiques:
Decret 171:
Distribució del total de resolucions de places públiques per tipus de servei i any de sol·licitud:
Any sol·licitud

Centre de Dia

Residència

Total general

2007

38

83

121

2008

46

88

134

2009

38

113

151

2010

38

136

174

2011

8

26

34

2012

1

13

14

2013

6

6

12

2014

2

3

5

4

4

472

649

2015
Total general
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Decret 18:
Distribució total de resolucions de places públiques per tipus de servei i any de sol·licitud:

Any
sol·licitud

Residència Centre Dia Total general

2011

161

85

246

2012

235

136

371

2013

270

152

422

2014

449

165

614

2015

278

77

355

1393

615

2008

Total general



Altres tasques

La transformació d’algunes entitats bancàries durant el 2014 i els canvis de les numeracions
bancàries, va tindre un important impacte durant el 2014. Aquest canvi continua tenint
conseqüències en el 2015, havent-se realitzat 1614 requeriments d’expedients, sent la majoria
d’ells nous models de domiciliació bancària, i altres, els menys, relatius a la documentació de
cuidadors, NIE caducats, etc.

3.1.5.GESTIÓ ESPECIAL:


Resolucions de recursos d’alçada o de qualsevol altra tipologia:

Durant l’exercici 2015 es van resoldre 385 recursos d’alçada ordinaris, quedant-ne pendents de
resolució unes altres 173.



Contestacions queixes de particulars:

Durant l’exercici 2015 s’han contestat 1.162 queixes formulades per particulars interessats,
quedant pendents de contestació 954 a 31 de desembre.



Contestació a les queixes formulades a través del Síndic de Greuges o Defensor
del Poble:

Des del departament s’han contestat també 1353 queixes formulades a través del Síndic de
Greuges i Defensor del Poble, així com les recomanacions fetes a la Conselleria pels esmentats
organismes. Havent-se gravat a més, en l’aplicació GEQUE, 1.330 requeriments i 572
tancaments d’expedients, quedant pendents de contestació 42 queixes al tancament d’exercici.
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Còpies d’expedients per al TSJCV:

Durant 2015 es van realitzar 449 còpies d’expedients de dependència, compostos per ordre
cronològic, foliats i acompanyats del corresponent índex de documents, per a ser remesos
pel servei corresponent de la Conselleria al TSJCV, amb destinació als corresponents
procediments contenciós-administratius, no quedant cap tasca pendent en aquest punt al
tancament de l’exercici.
El nombre d’expedients remesos al TSJCV ve a ser idèntic al dels enviats el passat any 2014,
que van ser 450.

-

Enviament de duplicats i còpies:

L’any 2015 es van enviar 1.053 còpies i duplicats de resolucions i expedients, quedant pendents
de gestionar 4 sol·licituds.

-

Expedients de retroactivitat i pagaments diferits:

A data 31 de desembre de 2015 es comptabilitzaven 3.742 expedients de retroactivitat en
tramitació, havent-se completat 766 expedients, 460 requeriments de documentació, 706
resolucions econòmiques, 240 resolucions desestimatòries i arxivats 1161 expedients.

En relació els expedients amb dret de cobrament reconegut de persones mortes que deriven de
les resolucions de pagament diferit de la retroactivitat de la CNP, Decrets 29 i últimes nòmines
pendents, es van tramitar un total de 2.741 sol·licituds d’hereus, havent-se completat la
documentació d’hereus de 1.666 expedients, que es van enviar al servei de Prestacions per a la
seua resolució, i gestionat 1.216 requeriments.

3. Altres assumptes:
Així mateix, han sigut emesos 42 informes relatius a reclamacions de responsabilitat patrimonial,
30 informes per a l’Advocacia de la Generalitat i per a la seua remissió al TSJCV, així com 130
resolucions en execució de sentència.

3.1.6.ADMINISTRACIÓ, REGISTRE I ARXIU
Des del departament es realitzen les funcions següents:
1.

Registre d’entrada i eixida:



2580 registres d’entrada
8467 registres d’eixida
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2.
3.
4.
5.

Gravació de canvi de domicili i èxitus en les aplicacions (425)
Gestió de cartes tornades. Control accés cartes tornades. (4409)
Gestió d’acusaments de rebut. (34639)
Control de l’arxiu (CEE Paterna). Durant el 2015 s’han remés 148077 documents a
l’arxiu.
6. Valisa
7. Registre MASTIN
8. Control i gestió d’enviaments a correus. Durant el 2015 s’han realitzat 39.893 enviaments.

9.
3.1.7.SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

3. Amb cita prèvia:
Des del servei de Dependència d’IVAS s’atén a totes aquelles que persones que sol·liciten cita
a través del telèfon d’atenció al ciutadà.
Aquest telèfon és atès per personal administratiu que assigna les cites per ordre de telefonada i
atenent a la disponibilitat dels usuaris. S’ha establit per a l’atenció presencial dos dies per
setmana en horari de 9 a 14 h, disposant per a cada dia de 13 visites concertades, prenent alhora
nota de l’expedient i motiu de la consulta.
Durant l’any 2014 s’estan rebent en les dependències d’IVAS les visites concertades d’usuaris
de PROP que es concerten telefònicament. Fins al dia 31 de desembre s’han concertat un total
de 1140 visites, de les quals 190 no van acudir a la cita que havien sol·licitat.
Fins al dia 31 de desembre s’han concertat un total de 1141 visites, de les quals 298 no van
acudir a la cita que havien sol·licitat.
S’han atès 843 consultes de persones o familiars que havien sol·licitat el Reconeixement de la
Situació de Dependència i el Dret a les prestacions del sistema. La tipologia dels casos atesos
ha sigut molt variada, però l’hem resumit en diversos grups:

TEMÀTICA
PDT. VALORACIÓ

QUANTITAT
79

CANVI RECURS

8

CÒPIA EXPDT.

3

DESACORDS

52

COBRAMENTS INDEGUTS

3

ESPERA DE COBRAMENT

61

INFORMACIÓ EXPDT.

83

NO TÉ RESOL. GN.

29

MINORITZACIÓ

12
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PDT. PLAÇA PUBLICA

14

PDT. PROPOSTA PIA

54

PDT. REVISIÓ PIA

36

RECURS ALÇADA

11

RETROACTIVITAT

281

REVISIÓ

9

COPAGAMENT

19

TRASLLATS

10

NO ASSISTEIX

298

PDT. RESOL PIA
TOTAL

79
1141

4. Sense cita prèvia:
Des del dia 16 de novembre, s’estan rebent en les dependències d’IVAS les visites SENSE CITA
d’usuaris de Dependència.
Fins al dia 31 de desembre de 2015 s’han atès un total de 119 visites de persones o familiars
que havien sol·licitat el Reconeixement de la Situació de Dependència i del Dret a les prestacions
del sistema, la mitjana diària de visites ateses és de 3.
La tipologia dels casos atesos ha sigut molt variada, però l’hem resumit en diversos grups:

DESACORDS

9

ESPERA DE COBRAMENT

6

INFORMACIÓ EXP

35

SENSE R GRAU I NIVELL

8

PENDENT PLAÇA PUBLICA

5

PENDENT PROP PIA
PENDENT VALORACIÓ
RETROS

11
9
32

La tipologia més comuna dels temes tractats han sigut informació de l’expedient: dubtes sobre
nòmines, comptes cancel·lades, responsabilitat patrimonial, retroactivitats, sobre expedients
sense resolució de grau o amb Proposta PIA acceptada.

Memòria de Gestió IVAS 2015

Pàgina 75 de 124

3.2.TELEASSISTÈNCIA:

El Servei de Teleassistència facilita l’atenció als seus beneficiaris, per mitjà de l’ús de tecnologies
de la comunicació i de la informació, amb suport dels mitjans personals necessaris, en resposta
immediata davant de situacions d’emergència, inseguretat, soledat i aïllament.

Per tot això, la Direcció General competent va encomanar a AVAPSA, al setembre de 2009, la
prestació del servei públic de teleassistència domiciliària per a persones dependents del Sistema
per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana (Codi Expedient AVAPSA 09/3).

En data 24 de febrer de 2014, per Resolució de la directora general de l’IVAS, es va acordar la
pròrroga del contracte per una anualitat més, a comptar de l’1 de març de 2014 fins al 28 de
febrer de 2015.

A data 31 de desembre de 2015, el total d’usuaris en actiu en el Servei de Teleassistència ha
sigut de 10.458.

D’altra banda, informar que, durant l’any 2015, s’han emès i enviat un total de 2.234 Resolucions
Complementàries, Resolucions Úniques i Cartes d’Avanç del servei de Teleassistència per a
persones dependents, procedint a sol·licitar les altes corresponents a les empreses prestatàries
del servei.
A part, s’han realitzat aquestes tasques:

 Realització de les memòries mensuals.
 Realització de la memòria anual 2014.
 Realització de l’enquesta de satisfacció en què es reflecteix l’alt grau de satisfacció dels
usuaris amb el servei de Teleassistència.

 Revisió de la facturació de les empreses que presten el servei de Teleassistència.
 Realització dels documents mensuals per a les estadístiques del SISSAD d’aquells usuaris
que tenen concedit el servei de Teleassistència a través d’una carta d’avanç o resolució
única (fins al mes de juny, que entra en vigor el NSISSAD).
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Els gràfics que reflecteixen tant la distribució dels usuaris actius per províncies, com l’evolució
de les altes sol·licitades són:
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3.3.SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA

ANTECEDENTS

La Conselleria de Benestar Social va encomanar a l’Agència Valenciana de Prestacions Socials,
SA (d’ara endavant AVAPSA), la gestió de l’atenció telefònica d’aquestes línies especialitzes en
matèria de serveis socials.

El servei a què es referia la comanda tenia per objecte l’atenció de les línies telefòniques dels
programes:

V. Telèfon del Major (900 100 011)
VI. Telèfon del Menor (900 100 033) (116 111)
VII. Atenció telefònica a les Persones en Situació de Dependència (900 100 880)
VIII.Telèfon dels usuaris dels programes “Menjar a casa” i “Major a casa” (900 123
103)
IX. Telèfon d’Atenció a la Dona Embarassada (900 854 800).

A partir de l’1 de maig de 2013, l’Institut Valencià d’Acció Social es fa càrrec del servei d’atenció
telefònica que ha sigut realitzat per AVAPSA fins la data adés citada.
Amb data 1 d’octubre 2013, l’Agència Valenciana de Prestacions Socials AVAPSA, s’integra en
IVAS, amb el Reglament d’Organització i Funcionament segons Decret 7/2013, de 4 de gener.

DADES DE TELEFONADES PER LÍNIA D’ATENCIÓ 2015

El servei d’atenció telefònica ha rebut durant el 2015 un total de 56835 telefonades, sent la seua
distribució per línies la mostrada en el següent gràfic.
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A continuació es mostra el detall de cada un dels telèfons atesos.

3.3.1.DEPENDÈNCIA

El telèfon d’Atenció a la Dependència, ha rebut un total de 50.752 telefonades en el 2015.

De les telefonades oferides, han sigut ateses el 67,81% havent-hi un 32,19% de telefonades
abandonades.
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.

Les telefonades ateses han tingut una espera mitjana de 2 minuts i 40 segons, i el temps mitjà
dedicat a l’atenció d'aquestes ha sigut de 4 minuts i 56 segons.

telefonades Oferides

50752

Ateses

34415

Abandons

16337

Temps mitjà d’espera telefonades
ateses

0:02:40

Durada mitjana de la telefonada

0:04:56

Quant al perfil de l’usuari del telèfon, el percentatge de telefonades realitzades per distints
professionals ha sigut d’un 18,8% de les telefonades, percentatge superior al de l’any 2014.
D’altra banda, quant als particulars que han utilitzat el telèfon continuen sent els familiars en
primer grau, i especialment els descendents, els qui majoritàriament realitzen consultes.
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Quant als motius de les telefonades, continuen sent els usuaris amb expedients oberts els qui
realitzen pràcticament la totalitat de les consultes, podent ser aquestes genèriques (expedients
sense consulta) o específiques de l’expedient (expedients amb consulta).
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3.3.2. MENJAR A CASA I MAJOR A CASA

El servei d’atenció telefònica dels programes Menjar i Major a Casa, ha rebut un total de 2021
telefonades durant l’any 2015, en el que el temps mitjà d’espera ha sigut d’1 minut i 4 segons.
D’aquestes, 1675 han sigut “telefonades qualitatives”, o el que és el mateix, telefonades
relacionades amb els esmentats programes.

telefonades Oferides

2021

telefonades qualitatives MAJOR

114

telefonades qualitatives MENJAR

1561

No qualitatives/proves

70

Abandons

276

Temps mitjà d’espera

0:01:04

Durada mitjana de la telefonada

0:03:58
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A diferència del motiu “Informació General” que inclou informació sobre el servei per a “no
usuaris” del programa, el motiu “Altres”, inclou les telefonades realitzades per usuaris del servei,
amb dubtes sobre aquests, no incloses en cap dels altres conceptes.

Durant l’any 2015, han disminuït les queixes sobre el servei respecte a l’any 2014.

Quant al programa “Major a casa”, durant l’any, s’han rebut 141 telefonades per temes anàlegs
als produïts en el programa “Menjar a casa”.

3.3.3. MAJOR

El telèfon del Major ha rebut en el 2015 un total de 603 telefonades, de les que 486 han sigut
ateses, i 117 no ateses. De les primeres, 443 han sigut telefonades relacionades amb el servei
prestat. El temps mitjà d’espera ha sigut d’1 minut i 2 segons i la durada mitjana de la telefonada,
de 4 minuts i 47 segons.

telefonades Oferides

603

telefonades qualitatives

443

Proves/no qualitatives

43

Abandons

117

Temps mitjà d’espera

0:01:02

Durada mitjana de la telefonada

0:04:47

Memòria de Gestió IVAS 2015

Pàgina 83 de 124

Principalment, les telefonades al telèfon del Major, són realitzades pels propis interessats o els
seus familiars directes, utilitzant el servei majoritàriament les dones, i provenint el major
percentatge de telefonades de la província de València:

Els motius de les telefonades al telèfon del Major són molt variats, destacant enguany 2015
aquelles telefonades sobre temes jurídics, la Llei de Dependència, i informació general, tal com
es mostra en la taula següent:
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3.3.4.MENOR

Els telèfons del Menor i d’Ajuda a la Infància han rebut en conjunt durant l’any 2015 un total de
3167 telefonades, de les quals únicament 1118 han sigut consultes sobre el servei prestat:

Menor:

telefonades Oferides

2338

telefonades qualitatives

1063

Proves/telefonades no qualitatives

776

Abandons

499

Temps mitjà d’espera

0:00:52

Durada mitjana de la telefonada

0:05:51

Infància:

telefonades Oferides

829

telefonades qualitatives

55

Proves/telefonades no qualitatives

545

Abandons

229

Temps mitjà d’espera

0:00:27

Durada mitjana de la telefonada

0:02:31
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Com ja es va observar en anys anteriors, des d’un punt de vista qualitatiu, els telèfons del Menor
i Ajuda a la infància, són els que major percentatge de telefonades no qualitatives, proves i
abandons registren de tots els gestionats. Açò va motivar la realització d’un seguiment específic
i detallat de totes les telefonades rebudes, constatant que el percentatge de telefonades en què
el timbre sona únicament una vegada, l’usuari penja quan contesta l’agent, roman en silenci o es
tracta de bromes, és més elevat que en la resta de línies.

Ambdós telèfons presten el seu servei 24 hores al dia, 7 dies per setmana, i la distribució horària
de les telefonades és prou uniforme, a excepció de la franja horària entre les 8 i les 9 del matí*:

* Els trams de 17 a 18 i de 22 a 8h, té un percentatge elevat perquè a eixa hora comença i finalitza
la guàrdia de les operadores i s’utilitza la Línia del Menor per a fer les telefonades de comprovació
de desviació.

Les telefonades són realitzades principalment pels propis interessats o els seus pares, l’idioma
d’atenció majoritari és el castellà, i la província que més utilitza el servei: València.
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Els motius de les telefonades són diversos, destacant els temes relacionats amb l’abandó i
aïllament o les consultes legals, havent-se classificat com “altres” aquelles consultes sobre altres
serveis, com ara discapacitat, dependència,…
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3.3.5. DONA EMBARASSADA

Durant l’any 2015, el telèfon d’atenció a la dona embarassada ha rebut un total de 292
telefonades de què s’han atès 245, 227 d’elles “qualitatives”. El temps mitjà d’espera ha sigut d’1
minut i 2 segons i la durada mitjana de la telefonada ha sigut de 4 minuts i 11 segons.

telefonades Oferides

292

telefonades qualitatives

227

Proves/telefonades no qualitatives

18

Abandons

47

Temps mitjà d’espera

0:01:02

Durada mitjana de la telefonada

0:04:11

Quant al perfil de la persona que telefona, és la pròpia dona embarassada qui utilitza
majoritàriament el servei, una dona que es defineix major de 30 anys i castellanoparlant:

D’altra banda, són les possibles ajudes econòmiques o beneficis fiscals el motiu que produeix
un nombre més gran de telefonades.
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3.4.DISCAPACITAT
En data 30 d’abril de 2014, es resol l’aprovació de l’expedient IVAS 14/02, de comanda de gestió
per al suport a la realització dels treballs i actuacions administratives, tècniques i professionals
necessàries per a la gestió dels expedients i actuacions en l’àmbit de la discapacitat.

Si bé el termini màxim d’execució d’aquesta comanda era d’un any amb previsible data de
començament al maig del 2014, aquesta no es va produir fins al 23 d’octubre, finalitzant en tot
cas el 30 d’abril del 2015.
Al començament de la present comanda, els centres base de les tres províncies tenien
pendents de valoració del grau de discapacitat a la Comunitat Valenciana al voltant de 15.500
persones.
 11.300, a València
 1.300, a Castelló
 3.000, a Alacant

La comanda de discapacitat està composta pel següent personal:






2 metges/metgesses
2 psicòlegs/psicòlogues
3 treballadors/es socials
2 administratius/ves
2 tècnics jurídics
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Si bé el termini màxim d’execució d’aquesta comanda era d’un any amb previsible data de
començament al maig del 2014, aquesta no es va produir fins al 23 d’octubre, finalitzant en tot
cas el 30 d’abril del 2016.
Durant aquest període s’han obtingut les següents dades, que es desglossen a continuació en
la taula:
ALACANT
REBUTS

CAUSA DEVOLUCIÓ
Per a
resoldre

1887

Exp. arxiu per
Caducitat
posterior
Renúncia

11

0

0

P. EXT.

RESOLTS

2ª
vegada
Normals o més

Cita
37

Expt. per a junta

82

1794

28

1814

CASTELLÓ
REBUTS
Per a
resoldre
1923

PROVA
EXTERNA Expt. per a junta RESOLTS

CAUSA DEVOLUCIÓ
Exp. arxiu per
Caducitat
posterior
Renúncia

9

0

0

Cita
26

Normals
152

1892

2ª
vegada
o més
36

1887

VALÈNCIA
REBUTS
Per a
resoldre
4217

PROVA
EXTERNA Expt. per a junta RESOLTS

CAUSA DEVOLUCIÓ
Exp. arxiu per
Caducitat
posterior
Renúncia

61

0

0

Cita
198

Normals
156

3661

2ª
vegada
o més
85

3358

TOTAL
REBUTS

Exp. arxiu per
Per a
Caducitat
resoldre
posterior
Renúncia
8027

PROVA
EXTERNA Expt. per a junta RESOLTS

CAUSA DEVOLUCIÓ

81
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0

0

Cita
261

Normals
390

7347

2ª
vegada
o més
149

7059
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3.5. ESTADES DE VACANCES
Durant l’exercici 2015, s’ha realitzat la gestió íntegra de la Resolució d’ajudes per a la realització
d’estades de vacances per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràlisi cerebral infantil,
per a l’exercici 2015, dirigides a entitats sense ànim lucratiu, inscrites en el Registre de Titulars
d’Activitats, Centres i serveis d’Acció Social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

A les ajudes esmentades van concórrer un total de 1189 sol·licitants provinents de la Comunitat
Valenciana i, una vegada confrontades i valorades cada d’una de les sol·licituds, van resultar
beneficiàries d’ajudes 1187 persones.

Província

Sol·licitu
ds

Beneficiaris

ALACANT

389

388

VALÈNCIA

675

674

CASTELL
Ó

125

125

1189

1187

La distribució de participants beneficiaris d’ajudes per entitats, s’arreplega en el quadre següent:

Quant a la tipologia de discapacitat que presentaven les persones participants, es poden
arreplegar en tres grans grups, Discapacitat Intel·lectual Lleugera o Moderada, Severa, Profunda
o Paràlisi Cerebral Infantil i Discapacitat Intel·lectual entre menors de 8 a 17 anys d’edat.

Tipologia discapacitat

Beneficiaris

D.I. Lleugera/Moderada

693

D.I. Severa/Profunda, PCI

346

Respecte als recursos econòmics empleats en el desenvolupament de les estades de vacances,
ascendeixen a un total de 432.891,11 € distribuïts entre les 26 entitats participants.
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ENTITAT

IMPORT

ADIPSA

1.436,67 €

ADIS (BAIX SEGURA)

40.065,00 €

AFANIAD

5.623,00 €

AODI

7.011,00 €

APCA

1.628,44 €

APNAC

6.870,00 €

APNAV

21.216,00 €

ASMISAF (LA SAFOR)

39.121,00 €

ASSOCIACIÓ ALTER VALÈNCIA

7.427,00 €

ASSOCIACIÓ GRANJA-LLAR EL
RACONET

8.674,00 €

Associació ÍDEM

3.509,00 €

ASSOCIACIÓ L’AURÓ

3.488,00 €

ASPROMIVISE

3.798,00 €

ASPRONA

39.453,00 €

AVSPW

6.990,00 €

BONA GENT

26.720,00 €

COTLAS

8.061,00 €

CREU ROJA

3.206,00 €

EL CAU

4.883,00 €

ENDAVANT

7.159,00 €

ESPURNA

49.797,00 €

FENT MARXA

1.670,00 €

FEVADIS

31.659,00 €

LAS SUERTES

8.977,00 €

SENAD

3.960,00 €

UPAPSA

90.489,00 €
432.891,11 €
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4.ÀREA DE CONTRACTACIONS I ASSUMPTES GENERALS
En aquesta àrea es gestionen les contractacions administratives de serveis, subministraments i
obres de tota l'entitat.
Així mateix, a nivell jurídic, es gestionen els assumptes judicials o extrajudicials relacionats amb
proveïdors i usuaris així com els expedients normatius que es tramiten en desenvolupament de
normativa que així ho establisca.
D'altra banda, es coordinen les actuacions en matèria de telecomunicacions i informàtica i es
promouen accions per al compliment d'obligacions legals en matèria de protecció de dades i
privadesa.
L'àrea compta amb els següents recursos humans interns:
- Cap d'Àrea.
- 1 Tècnic de Contractacions.
- 1 Cap de Negociat de Contractacions.
- 1 Administratiu (prejubilación iniciada al maig 2.014).
- 1 Cap de Negociat d'Assumptes Generals (prejubilación iniciada al maig 2.014).
- 1 Tècnic Jurídic.
Ambdues prejubilaciones han tingut gran incidència en el funcionament de l'Àrea dificultant l'àgil
gestió de l'àrea.
4.1 CONTRATACIONS

En el present exercici l'activitat contractual de l'entitat s'ha centrat a millorar gradualment les
infraestructures i equipament dels centres que durant anys han patit greus deficiències i
necessitats sense cobrir i han sigut innombrables les inversions sense executar per falta de
suficient dotació pressupostària per a la seua cobertura o falta de tresoreria que han motivats les
greus manques que s'han patit pels Centres i Serveis d'IVAS.

Durant aquest exercici s'han gestionat la següent contractació:
CONTRACTACIÓ 2015

PERCENTATGES

TOTAL

SERVICIS

60,73%

5.248.950,99 €

SUMINISTRES

19,24%

1.662.962,33 €

OBRES

5,30%

458.472,32 €

CEE IVAS

9,86%

852.138,76 €

PROFESIONALS

2,90%

250.807,38 €

MANTENIMENT

1,43%

123.344,88 €

FORMACIÓ

0,54%

46.430,85 €

100,00%

8.643.107,51 €

TOTAL
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CONTRATACION 2015
9,86% 2,90%

1,43%

0,54%

5,30%
19,24%

60,73%

SERVICIOS

SUMINISTROS

OBRAS

PROFESIONALES

MANTENIMIENTO

FORMACIÓN

CEE IVAS

4.1.1 EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ MAJOR

Des de l'àrea de contractacions s'ha impulsat una política de millora en la planificació de la
contractació de l'entitat, atenent a les recomanacions realitzades en els seus Informes Intervenció
de la Generalitat i Sindicatura de Comptes i traduint-se en un increment en la tramitació
d'expedients de contractació major.

ANY

NÚMERO D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ MAJOR

2011

6

2012

7

2013

16

2014

18

2015

32
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EVOLUCION DE LA TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN MAYOR
35
30
25
20
15
10
5
0
2011

2012

2013

2014

2015

Cal destacar com a licitacions noves durant l'exercici 2.015, que, a més de contractar els serveis,
obres i subministraments per al bon funcionament dels centres i per als usuaris dels mateixos,
les següents:


Subministrament de mobiliari divers per a tots els centres d'IVAS, per procediment obert,
tramitació ordinària (IV-MY004/2015), adjudicat a favor d'IMPACTE VALÈNCIA, S.L.O
per un preu de CENT VUITANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS (181.742,35 euros), IVA exclòs.



Servei d'assistència tècnica dels sistemes informàtics i xarxa de dades dels centres de
l'IVAS, per un període de dotze mensualitats (IV-MY001/2015): en el període comprès
entre l'1 d'abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb possibilitat de pròrroga per una
anualitat més. Import d'adjudicació: 41.000,00 euros (IVA exclòs). Adjudicatari:
ALFATEC SISTEMES, S.L.



Contracte mixt integrat pel contracte de subministrament de sales d'estimulació
multisensorial per a persones amb discapacitat intel·lectual per a les Residències
Manises, La Humanitat, Jubalcoy, Caixa Ontinyent, L%o2019Almara i Carmen Picó i per
al Centre de Dia Torrefiel, i pel contracte de serveis connexos a aquest subministrament
(IV-MY010/2015). Termini d'execució: màxim de 30 dies per al muntatge de les sales i
un màxim 60 dies per a la formació del personal d'IVAS en el maneig de les mateixes.
Import d'adjudicació: 69.246,12 euros (IVA exclòs). Adjudicatari: B&J ADAPTACIONS,
S.L.



Servei per a la realització d'activitats lúdic-esportives, d'oci i temps lliure per a persones
amb discapacitat intel·lectual que s'atenen en les Residències d'IVAS, per al mes d'agost
de 2015, per procediment obert, tramitació urgent, (Expedient IV-MY016/2015),
adjudicada a favor de l'empresa SOLUCIONES CERCLE, S. L per un preu hora de 14,90
euros (IVA Exclòs), ascendint a un import màxim de despesa de VINT-I-CINC MIL AMB
TRENTA-DOS EUROS (25.032,00 %o20AC), IVA exclòs.



Servei de transport terrestre adaptat per als usuaris del Centre de Dia de Carlet durant
una anualitat, exclosos dissabtes, diumenges i festius, a explicar des de l'endemà a la
data de formalització del contracte, tramitat per procediment obert, tramitació ordinària
IV-MY019/2015, adjudicat a favor de l'empresa AUTOBUSOS VALÈNCIA A
CATARROJA, S.A. (AUVACA) per un import de QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS
SEIXANTA EUROS (42.960,00 %o20AC), IVA exclòs.
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Contractació del segur multirisc dels béns mobles i immobles d'IVAS, per a una anualitat,
a explicar des de les 00:00 hores de l'1 de febrer de 2016 a les 24.00 hores del 31 de
gener de 2017 (IV-MY027/2015). Import d'adjudicació: 36.505,93 euros (IVA exclòs).
Adjudicatari: MAPFRE ESPANYA companyia d'assegurances i reassegurances, S.A.

Durant l'exercici 2.015 s'han adjudicat un total de 5.852.137,64 euros, dels quals, correspon a la
contractació major 2.357.096,82 euros, a les pròrrogues 3.109.819,59 euros i a la contractació
derivada d'Acords marc de la Central de Compres 385.221,23 euros, IVA exclòs. en tot cas.
Tota aquesta contractació queda reflectida en els següents detalls:

1.- Contractació derivada d’Acords Marc tramitats per la Central de Compras durant 2015

TIPO
CONTRATOS

REFERENCIA
EXPTE.

OBJETO
CONTRATO

Suministro
energía
eléctrica
Suministro
combustible
vehículos
SUMINISTROS IV-MY025/2015
(derivado de
Acuerdo
Marco)
SUMINISTROS

SERVICIOS

1/14 CC
CENTRAL
COMPRAS

IV-MY026/2015

Seguros
automoviles
IVAS

IMPORTE
ADJUDICACION
(IVA EXCLUIDO)

FECHA
ADJUDICACIÓN

FECHA INICIO

FECHA FIN

ADJUDICATARIO

31/03/2015

23/04/2015

22/04/2016

IBERDROLA

337.630,00 €

-

23/11/2015

22/11/2016

CEPSA CARD, S.A.

39.882,73 €

31/12/2016

ZURICH
INSURANCE PLC.
SUCURSAL EN
ESPAÑA

7.708,50 €

23/10/2015

01/01/2016

TOTAL CONTRATOS CENTRAL COMPRAS 2015

385.221,23 €

Aquestes contractacions centralitzades persegueixen l'estalvi de costos i agilitat en els
procediments d'adjudicació de les licitacions d'aquests serveis i/o subministraments.
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1. Expedients de contractació tramitats per IVAS durant 2015

TIPO
CONTRATOS

SUMINISTROS

REFERENCIA
EXPTE.

IMPORTE
ADJUDICACION
(IVA EXCLUIDO)

OBJETO
CONTRATO

FECHA
ADJUDICACIÓN

FECHA
INICIO

FECHA FIN

LOTE I:
Suministro
de
productos de
lavadora y
lavavajillas

05/01/2015

01/02/2015

31/01/2017

RACRISA, S.L.

50.312,76 €

LOTE II:
IVsuministro
MY0018/2014
de productos
de limpieza

08/01/2015

01/02/2015

31/01/2017

NETYA, S.L.

78.820,01 €

LOTE III:
suministro
de productos
de aseo
personal

19/01/2015

10/02/2015

09/02/2017

NETYA, S.L.

82.474,25 €

ADJUDICATARIO

SERVICIOS

IVMY001/2015

Asistencia
técnica
informática

24/03/2015

01/04/2015

31/03/2016

ALFATEC
SISTEMAS, S.L

OBRAS

IVMY002/2015

Obras
mejora en
L'Almara

05/03/2015

2 MESES

-

CLASICA URBANA,
S.L.

109.115,03 €

SERVICIOS

IVMY003/2015

Transporte
Belcaire

27/03/2015

01/04/2015

31/03/2017

UTE AUTOS
VALLDUXENSE,
S.A.-AUTOCARES
HERCA, S.L.

107.556,56 €

SUMINISTROS

IVMY004/2015

Suministro
de mobiliario
centros IVAS

15/05/2015

30 DIAS

IMPACTO
VALENCIA, S.A.

181.742,35 €

SERVICIOS

IVMY005/2015

Limpieza
centros

13/07/2015

01/08/2015

31/07/2016

ILUNION LIMPIEZA
Y MEDIO
AMBIENTE, S.A.

525.295,46 €

SERVICIOS

IVMY008/2015

Transporte
Jubalcoy

25/05/2015

01/05/2015

30/04/2016

TRANSPORTE
BACOMA, S.A.U.

45.639,40 €

SERVICIOS

IVMY009/2015

Restauración
Xàtiva

27/07/2015

08/08/2015

31/03/2016

SERUNION, S.A.

76.452,00 €

MIXTO

IVMY010/2015

Salas de
estimulación

03/09/2015

11/09/2015

10/11/2015

BJ ADPATACIONES,
S.L.

69.246,12 €

SERVICIOS

IVMY012/2015

Hoteles
verano y
navidad
2015

27/07/2015

01/08/2015

05/01/2016

VIAJES HALCON,
S.A.U
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IVMY014/2015

Gestión
atención
médico
sanitaria
hoteles y
albergues
2015

31/07/2015

01/08/2015

05/01/2016

AMBULANCIAS
CIVERA, S.L.

44.347,02 €

SERVICIOS

IVMY015/2015

Coordinacion
estancias
vacacionales
verano y
navidad
2015

31/07/2015

01/08/2015

05/01/2016

SOLUCIONES
CERCLE, S.L.

97.100,00 €

SERVICIOS

IVMY016/2015

Ocio
residencias
mes de
agosto 2015

31/07/2015

03/08/2015

31/08/2015

SOLUCIONES
CERCLE, S.L.

28.032,00 €

SERVICIOS

IVMY018/2015

Albergues
navidad
2015

09/11/2015

23/12/2015

05/01/2016

VIAJES BARCELO,
S.L.

61.770,00 €

SERVICIOS

IVMY019/2015

Transporte
Carlet

04/12/2015

01/12/2015

30/11/2016

AUVACA

42.960,00 €

OBRAS

IVMY020/2015

Obras
accesibilidad
y protección
incendios
Jubalcoy

22/12/2015

CONSTRUCCIONES,
REHABILITACIONES,
INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTOS,
S.A (CRIMSA)

90.536,99 €

SERVICIOS

IVMY021/2015

Transporte
Maestrat

14/12/2015

OBRAS

IVMY022/2015

Reformas
caldera
C.Picó

SUMINISTROS

IVMY023/2015

Suministro
de lencería
2015

SERVICIOS

IVMY027/2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

AUTOS
MEDITERRANEO,
S.A.

130.909,09 €

15/12/2015

MOVILFRIO, S.L.

65.655,36 €

16/12/2015

EL CORTE INGLES,
S.A.

60.839,26 €

Seguros
multirriesgo

29/01/2016

01/02/2016

31/01/2017

MAPFRE ESPAÑA,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.

36.505,93 €

IVMY028/2015

Hoteles 2016

01/03/2016

23/03/2016

05/01/2017

HALCON VIAJES,
S.A.U.

249.214,00 €

IVMY029/2015

Servicio de
coordinación
de estancias
vacacionales

03/03/2016

23/03/2016

05/01/2017

SOLUCIONES
CERCLE, S.L.

111.000,00 €

01/01/2016

TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS 2015
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2. Pròrrogues de contractació tramitades durant 2015

TIPO
CONTRATOS

REFERENCIA
EXPTE.

SUMINISTROS

PRORROGA IVMY001/2014
LOTE I

SUMINISTROS

OBJETO
CONTRATO

IMPORTE
ADJUDICACION
(IVA EXCLUIDO)

FECHA
ADJUDICACIÓN

FECHA
INICIO

FECHA FIN

ADJUDICATARIO

Suministro
víveres C.O.
Belcaire

09/07/2015

23/07/2015

22/07/2016

SERUNION, S.A.

19.157,14 €

PRORROGA IVMY001/2014
LOTE II

Suministro
víveres
Residencias
Almara,
Jubalcoy y
Praga

09/07/2015

15/07/2015

14/07/2016

SERUNION, S.A.

257.638,99 €

SERVICIOS

PRORROGA IVMY011/2014

Prorroga
Restauracion
Xàtiva

05/02/2015

08/02/2015

07/08/2015

SERVICIOS
RENOVADOS DE
ALIMENTACIÓN,
S.A.

63.384,00 €

SERVICIOS

AVACNMY1102
Servicios de
2ª PRORROGA
Teleasistencia
LOTE I

11/02/2015

01/03/2015

SERVICIOS DE
28/02/2016 TELEASISTENCIA
S.A.

SERVICIOS

AVACNMY1102
Servicios de
2ª PRORROGA
Teleasistencia
LOTE II

09/02/2015

01/03/2015

28/02/2016

SERVICIOS

PRORROGA IVMY012/2014

Servicio Ocio
centros

07/09/2015

01/11/2015

EULEN SERVICIOS
31/10/2016 SOCIOSANITARIOS,
S.A.

SERVICIOS

PRORROGA IVMY017/2013

Servicio de
Prevención

01/10/2015

01/01/2016

31/12/2017

TOTAL PRÓRROGAS TRAMITADAS 2015

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

UNIMAT
PREVENCIÓN

1.611.288,00 €

823.032,00 €

28.728,00 €

94.984,44 €
2.898.212,57 €

De la quantia total de 5.852.137,64 euros adjudicats mitjançant contractació major, els
subministraments ascendeixen a 1.177.743,61 euros, equivalent un 20,13 % de la contractació
major de 2.015, els serveis s'eleven a 4.409.086,65 euros, sent un 75,34 % del total de la
contractació i les obres ascendeixen a 265.307,38 euros, equivalent a un 4,53 % d'aquesta
contractació
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TIPOS DE CONTRATO

IMPORTE

PORCENTAJES

SERVICIOS

4.409.086,65 €

75,34%

SUMINISTROS

1.177.743,61 €

20,13%

OBRAS

265.307,38 €

4,53%

TOTAL

5.852.137,64 €

100,00%

CONTRATACION 2015
4,53%
20,13%
75,34%

servicios

suministros

obras

4.1.2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ MENOR

A més dels expedients de contractació major a dalt esmentats, s'han gestionat, atenent a les
necessitats periòdiques o puntuals en l'exercici 2.015, expedients de contractació menors per un
import global de 2.790.969,87 euros, amb la següent distribució per conceptes:

TIPUS DE CONTRACTE
SERVICIS, SUMINISTRES Y OBRES
DIVERSES

PERCENTATGES

TOTAL

51,04 %

1.424.531,37 €

SERVICIS Y SUMINISTRES CEE
SERVICIS PROFESIONALS
SERVICIS DE MANTENIMENT
D’INSTALACIONS Y APLICACIONS
SEGURS
FORMACIÓ

30,53 %
8,99 %

852.138,76 €
250.807,38 €

4,42 %
3,36 %
1,66 %

TOTAL

100,00 %

123.344,88 €
93.716,62 €
46.430,85 €
2.790.969,87 €
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4,42%

CONTRATACIÓN MENOR 2015
3,36% 1,66%
8,99%
30,53%

51,04%

SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS DIVERSOS
SERVICIOS Y SUMINISTROS CEE
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y APLICACIONES
SEGUROS
FORMACIÓN

4.1.3. INVERSIONS
S'han tramitat expedients de contractació per a l'execució de les següents actuacions més
urgents en els centres, destacant les següents:




















Col·locació de splits de climatització per a algunes estades de diversos centres d'IVAS
(Residència Manises, Carmen Picó i Caixa Ontinyent).
Construcció d'un taller en la Residència Caixa Ontinyent.
Obres de millora de protecció contra incendis en la Residència L’Almara, Jubalcoy i CO
Buris-ana.
Obres de reforma de banys del CO Rafalafena i Residència Caixa Ontinyent.
Obres de reforma de sales de calderes de Carmen Picó i L’Almara.
Obres de reforma d'impermeabilització de teulades en Residència Jubalcoy i L’Almara.
Obres de millora de la zona de pic-nic i de depuradora de la Residència Manises.
Instal·lació com a experiència pilot en la Residència La Humanitat i Manises un sistema
de vigilància nocturna d'usuaris.
Instal·lació de megafonia en centres.
Instal·lació de tendals en diverses residències.
Adquisició de múltiples televisions per als Centres d'IVAS.
Col·locació de sòl antilliscant en banys de la Residència Manises.
Obres de reformes vàries en la Masia del Collao.
Es va dotar, a proposta de la Coordinadora Sanitària d'IVAS, l'adquisició d'equipament
mèdic per a una dotació adequada per als centres que així es va estimar per la citada
coordinació tècnica.
Instal·lació i millores de sales snozellen per als centres d'IVAS.
Es van adquirir, a proposta de l'Àrea de Prestació del Servei d'IVAS, grues de
mobilització, cadires de bany, lliteres, articles de contenció, ajudes tècniques i material
de psicomotricitat i d'avaluació per als usuaris d'IVAS.
Adquisició d'un autobús adaptat de segona mà per al transport dels usuaris d'IVAS.
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INVERSIONES 2015
17,10%

5,52%

48,13%
29,25%

INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTO CENTRO

INFORMÁTICA

EQUIPAMIENTO TÉCNICO

PRESUPOST ECONÒMIC: 1.260.000 EUROS

4.2 COTRACTE ARRENDAMENT

Correspon a aquesta àrea la tramitació dels arrendaments d'IVAS i, amb motiu de
l'assumpció per part d'IVAS del cost de l'arrendament dels baixos en què es troba situat el Centre
de Dia Torrefiel, fins llavors abonat directament per la Conselleria de Benestar Social, es va
tramitar l'expedient administratiu per a la celebració del contracte d'arrendament amb la
immobiliària MISLATENSE DE PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S. L., per una renda mensual
de TRES MIL CINC-CENTS EUROS ( 3.500,00 € ), IVA exclòs, durant una anualitat, el contracte
es prorrogarà per terminis anuals fins a un màxim de cinc anualitats.
4.3 ACCIONS JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS

Des d'aquesta àrea es gestiona la documentació requerida per Advocacia de la generalitat
o Tribunals o Jutjats Contenciós-Administratius o Civils en reclamacions interposades per o
contra IVAS així com referides a usuaris de l'entitat.
ASUMPTES JUDICIALS
CIVILS
R. Apelació 165/2015 Secció

Séptima de l’Audiència
Provincial de València,

Procediment Monitori 87/2015
Jutjat de primera Instància nº 5
de Paterna.

OBJECTE

ESTAT

Reclamació formulada por
INMOBILIARIA
GUADALMEDIINA , S.A., de
l’abonament de 207,793 més
interessos de demora.

Sentència ferma condenant al pagament
únicament de 51.000 euros més el
interessos, sense condemna en costes.
Abonat

Reclamació formulada per IG
EUROPE LIMITED, abonament
de factures per import de 2.123
euros.

Arxiu del procediment per comunicació al
Jutjat del pagament de les mateixes.
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Procediment 546/2015 Jutjat
de Primera Instància nº 4 de
Paterna

Reclamació formulada per
NETEGES SATARVIM,
abonament de factures per
import de 10.523,31 euros.

ASSUMPTES JUDICIALS
CONTENCIOSOS

OBJECTE

Procediment Abreujat 428/201,
Jutjat Contenciós Administratiu
nº 1 de València.

Reclamació formulada per
CLASICA URBANA, S.L,,
reclamant l'abonament
d'interessos per retard en el
pagament de factures per import
de 16.699,51 euros.

ASSUMPTES
EXTRAJUDICIALS

OBJECTE

Proc. extrajudicial Baschwitz
Advocats per ús il·lícit de
fotografia.

Acord satisfactori.

ASSUMPTES JUDICIALS
USUARIS

Arxiu del procediment per comunicació al
Jutjat del pagament de les mateixes.

ESTAT

Sentència ferma condemnant al pagament
de 16.699,51 més (4.308,66) d'interessos i
costes.

ESTAT

Evacuat tràmit extrajudicial.

OBJECTE

1. Denúncia dels usuaris V. F.
A. i M. T. C. C.

ESTAT

En Tramitació

2. Proc. Tutela 1286/2015 CR
Jutjat de 1ª instància nº 4 de
Torrent

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor d'I. L. F. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

3. Proc. Tutela 342/2015.
Jutjat de Primera Instancia e
instrucció nº 1 Torrent

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor de F. A. P. i inventari
de Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

4. Proc. Tutela706/20159.
Jutjat de Primera Instancia nº
13 Valencia

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor A. M. G. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

5. Proc. Tutela 533/2015.
Jutjat de Primera Instancia e
instrucció nº 3 Moncada

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor J.C. D. R. i inventari
de Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

6. Proc. 584/2015 Jutjat de
Primera Instancia e instrucció
nº3 de Moncada

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor C. A. A. R. i inventari
de Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

7. Proc. 403/2015 Jutjat de
Primera Instancia nº2 de
Torrent

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor F. T. M. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

8. Proc. 462/2015 Jutjat de
Primera Instancia nº3 de
Xàtiva

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor B.P. D. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

9. Proc. 853/2015 Jutjat de
Primera Instancia e instrucció
nº3 de Moncada

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor R. R. V i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS
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10. Proc. 1178/2015 Jutjat de
Primera Instancia nº28 de
Valencia

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor V.I. E i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

11. Proc. 290/2017 Jutjat de
Primera Instancia e instrucció.
nº3 de Xàtiva

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor M.L. L. B i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

12. Proc. 1436/2015 Jutjat de
Primera Instancia nº5 de
Torrent

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor J. C. B. P. i inventari
de Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

13. Proc. 533/2015-B Jutjat de
Primera Instancia nº28 de
Valencia

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor V. E. O i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

14. Proc. 352/2015-B Jutjat de
Primera Instancia nº28 de
Valencia

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor F. C. S. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

15. Proc. 359/2015 Jutjat de
Primera Instancia e instrucció
nº2 de Torrent

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor J. S. G. B. i inventari
de Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

16. Proc. 490/2013 Jutjat de
Primera Instancia e instrucció
nº2 de Requena

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor V. A. B. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

17. Proc. 749/2014 Jutjat de
Primera Instancia nº3 de
Paterna

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor J.F. M. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

18. Proc. 326/2015-P Jutjat de
Primera Instancia nº 13 de
Valencia

Remoció i Acceptació de càrrec
de Tutor M.M. R. i inventari de
Béns

Nomenament de tutor en càrrec Direcció
General d'IVAS

19. Proc. 404/2012 Jutjat de
Primera Instancia nº 5 de
Paterna

Escrit Jutjat on no apareixen
titularitats vigents a nom del
tutelat L. C. B. M.,

Evacuat tràmit judicial.

20. Proc. 73/2002 Juzgado de
Jutjat de Primera Instancia e
instrucció nº 1 Moncada

Rendició de comptes de la
tutelada C.M.M.

Evacuat tràmit judicial.

21. Proc. 722/2008 Jutjat de
Primera Instancia e instrucció
nº 2 Alzira

Rendició de comptes de la
tutelada J. C. L. P.

Evacuat tràmit judicial.

22. Proc. ST 663/2009-P
Jutjat de Primera Instancia
nº13 Valencia

Rendició de comptes de la
tutelada J. P. C

Evacuat tràmit judicial.

23. Proc. ST 38/2014-S Jutjat
de Primera Instancia nº13
Valencia

Rendició de comptes de la
tutelada G. T. T.

Evacuat tràmit judicial.

25. Proc. ST 1429/2009-S
Jutjat de Primera Instancia e
instrucció nº13 Valencia

Rendición de cuentas de la
tutelada M.T. C. C . Rendició
de comptes de la tutelada
C.M.M.

Evacuat tràmit judicial.

26. Requerimento Fiscalía
respecte usuari

Escrit exposant els noms del
tutor de diversos usuaris

Evacuat tràmit judicial.
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RESPONSABILITATS
PATRIMONIALS
Responsabilitat patrimonial
1/2015, interposada per
M.I.S.L.

OBJECTE

Indemnització per defunció de G.
D L.

PREGUNTES
PARLAMENTARIES

ESTAT

Inadmesa per falta de legitimació activa,
impugnat davant el Tribunal Superior de
Justícia

OBJECTE

Preguntes parlamentaries SD
309-310 i P.E. 71-72-73-74-75105

Contestades

ESTAT

Evacuat tràmit

4.4 EXPEDIENTS NORMATIUS TRAMITATS

En 2015 es van tramitar els següents expedients normatius

Nº EXPEDIENT

OBJECTE

ESTAT

1/2015

Projecte d’ ORDRE ……/2015, de………… de
……………………, de la Vicepresidència del Consell i
Conselleria de Igualtat y Polítiques Inclusives, per la que
s’ aproven les bases reguladores del Programa d’ajudes
per a la realització d’estancies vacacionals per a
persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràl·lisi
cerebral infantil, i es convoquen les ajudes per a
l’ejercici 2015.

Finalizat

2/2015

Reglament de Règim Interior per a Residències i
Centres Ocupacionals i de Dia que atenen a persones
amb discapacitat intel·lectual d’IVAS

En Tramitació (pendent
d’aprovació administrativa
per part del Director General
de Diversitat Funcional)
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5. CENTRE ESPECIAL D´OCUPACIÓ

ANTECEDENTS
El Centre Especial d’Ocupació IVAS, es va constituir el 23 de novembre de 1987.
Des dels seus orígens, com a empresa d’ocupació protegit, manté com a objectiu
principal la integració social i laboral de la seua plantilla, per mitjà de la realització d’un
treball productiu i que participa regularment en les operacions del mercat.
És per això que la seua finalitat és assegurar una ocupació remunerada als seus
treballadors amb discapacitat, complir els requisits legals dels Centres Especials d’Ocupació, i
prestar al seu torn, amb personal qualificat per a això, els servicis d’ajust personal i social que
requerisquen els seus treballadors.
El Centre Especial d’Ocupació IVAS té com a objectiu principal la integració social
i laboral de persones amb discapacitat, a través d’activitats productives, distribuïdes en
diverses àrees o línies de negoci.

5.1 RECURS HUMANS
La plantilla mitjana del CEE IVAS durant el 2015 està constituïda per 125 treballadors,
dels quals 99 presenten discapacitat (79,2% del total de plantilla).
Dels treballadors amb discapacitat, 12 són usuaris de vivendes tutelades o supervisades
de l’IVAS.

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL TIPUS DE DISCAPACITAT

TOTAL

125
INTEL·LECTUAL

Amb
discapacitat

99

Sense
discapacitat

26

FÍSICA

75

SENSORIAL
22

2

SEGONS EL TIPUS DE DISCAPACITAT

TOTAL

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

75

75 %

DISCAPACITAT FÍSICA

22

23 %

DISCAPACITAT SENSORIAL

2

2%

TOTAL PLANTILLA AMB DISCAPACITAT

99

100 %
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En el 2015 la variació de la plantilla, no és significativa. Els moviments durant l’any són
deguts a la contractació eventual que es produïx fonamentalment per substitucions de personal
estable, per permisos, vacances o malaltia. Es continua en la línia de control de l’eventualitat en
la plantilla, no es genera més contractació de la necessària, sinó que es procura el manteniment
de la plantilla fixa i/o estable de les persones amb discapacitat.

No obstant sí que hi ha hagut noves contractacions de persones amb discapacitat per a cobrir
demandes de nous servicis i llocs per part de clients

5.2 AREES DE PRODUCCIÓ
El Centre Especial d’Ocupació IVAS, en l’actualitat, desenrotlla les següents activitats
productives:



ARTS GRÀFIQUES
 Disseny gràfic i maquetació
 Pre-impressió
 Impressió òfset
 Impressió digital
 postimpressió.



JARDINERIA
 Manteniment de zones
enjardinades públiques i privades
 Viver hivernacle



CENTRE DE GESTIÓ - e-formació
 Gestió i administració la
Plataforma de Formació Virtual
de la Generalitat Valenciana)



MANIPULATS INDUSTRIALS
 Muntatges,
 embossaments, retractilaments i acabaments,
 mecanitzats generalment sota la fórmula de la subcontractació industrial;
 suport en treballs de postimpressió i acabaments d’impremta
 Manipulats relacionats amb la gestió de residus i medi ambient (xicotet
electrodomèstic, routers, roba usada, etc)
 Destrucció de documentació
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GESTIÓ DOCUMENTAL
 Magatzem,
 arxivament i gestió d’expedients
en custòdia;
 Gestió de justificants de recepció;
 Enviaments postals amb
justificant de recepció;
 notificacions
 Digitalització, escanejament i
indexació d’expedients;
 Emissió i personalització targetes
pvc,…)
 Destrucció de documentació
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5.3. ACTIVITATS PER AREES
5.3.1 Arts Gràfiques
Es realitzen productes i servicis de disseny gràfic i maquetació pre-impressió
impressió òfset, impressió digital, postimpressió, per a cobrir demanda de clients en:
cartelleria, papereria corporativa, catàlegs, targetes de visita, targetes grans , fullets,
díptics, tríptics, llibres, talonaris, flyers, fotocòpies b/n i color, etc.

Pel que fa al volum de vendes amb respecte anys anteriors podem dir que n’hi ha una
disminució i açò es deu fonamentalment a diversos factors:
-

-

La caiguda de la demanda de clients tant institucionals com privats.
Forta competència.
Pèrdua o fuga de clients. (*)
Menor subcontractació i externalització de treballs. Esta de vegades està
determinada per una estratègia interna d’empresa, i altres vegades per les
mateixes especificacions dels treballs a realitzar. (formats, temps, terminis
d’entrega, volums, acabaments, etc).
Altres vegades no es poden atendre alguns treballs per falta de rapidesa en els
aprovisionaments de matèries primeres. (*)

En data 2016 ha finalitzat el contracte d’arrendament financer amb el proveïdor de les
màquines d’impressió digital i s’està valorant l’alternativa d’executar l’opció de compra sobre uns
equips molt competitius i en molt bon estat.

Com a handicap sobre este àrea continuem comptant durant el 2015 amb una forta
càrrega i elevats costos d’arrendament financer sobre la maquinària d’impremta digital.
L’arrendament financer finalitza al febrer de 2016 com ja s’ha apuntat en epígrafs anteriors.

Com a problemàtica del sector o àrea, ens trobem amb no poques dificultats quant als
aprovisionaments de productes i matèries primeres. Ens movem en un entorn molt canviant i
forta competència del sector i moltes vegades els clients ens exigixen una capacitat de reacció i
resposta amb terminis molt curts i els procediments administratius ens impedixen moltes vegades
donar una resposta ràpida i eficaç als nostres clients.

La gran majoria dels proveïdors de matèries primeres, materials, productes en este
sector no treballen a crèdit, i és imprescindible en molts casos comptar amb mecanismes
àgils de gestió de pressupostos i pagament al comptat dels productes i servicis
subministrats.
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5.3.2. Gestió Documental.

S’inclou en este àrea els treballs de:







Emmagatzematge i custòdia
Gestió de justificants de recepció
Digitalització de justificants de recepció
Gestió de certificats
Notificacions ajuntaments
Emissió i personalització de targetes pvc. Digitalització, escanejament i
indexació, captura de dades, bases de dades
PROJECTES PER A 2015/2016







PROJECTE SERVICI GLOBAL DE NOTIFICACIONS PER A L’ADMINISTRACIÓ
PROJECTE DIGITALITZACIÓ, CAPTURA DE DADES I CUSTÒDIA D’A.R. PER A
ADMINISTRACIÓ I/O EMPRESES DEL SECTOR PRIVAT
PROJECTE ESTAFETA DE CORREUS CA90
ESCANEJAMENT EXPEDIENTS VIUS I PASSIU DE RENDA GARANTIDA
ALTRES

En esta línia ja s’han produït avanços quant al desenrotllament d’un projecte per a
digitalització i escanejament d’expedients d’usuaris d’IVAS, a través del CEE IVAS.
Este projecte es pot ampliar a altres àrees de l’IVAS, com pot ser el departament de
personal i el departament de comptabilitat, departament de compres i assumptes generals, i a
l’àrea de prestació de servicis etc.
D’esta manera es poden estudiar propostes per a veure les necessitats de cada
departament i iniciar processos, cronograma, pressupost, costos, beneficis, etc.

També ens estem trobant amb certes dificultats quant al tema de l’espai físic per a
arxivar i emmagatzemar la documentació per causa fonamentalment d’un creixement en
la demanda d’este tipus de servici i l’adequació necessària de la nau de Paterna, on
actualment s’està realitzant este procés.

5.3.3 Prestació de servicis

S’inclou en esta àrea els treballs de:

Neteja d’oficines i despatxos, neteja centres residencials, administració d’oficines,
ordenances, control d’accessos, manteniment d’instal·lacions, servicis de valisarepartiment
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Accions destacables

El nombre de treballadors en este àrea va ser de 52 persones i presentaven discapacitat
un 79% del total de l’àrea.

Des del CEE-IVAS, s’està fent insistència a potenciar esta línia de negoci, millorant la
formació dels nostres treballadors, establint un major control, supervisió i coordinació amb
els responsables de les empreses clients i introduint nous mètodes de gestió més eficaç que
permeten al seu torn, complir la normativa en matèria de Seguretat i Prevenció de Riscos
Laborals.

Clients més importants



Centres i residències d’IVAS. Servicis de neteja i bugaderia/administració/




manteniment/llavaplats de cuina.
SERAL: neteja d’oficines i despatxos.
JOYBI. Neteja d’oficines i magatzem.

Problemàtica:

1

La gran dispersió de centres de treball (23), el gran nombre de treballadors (52), i ser l’àrea
amb major dotació de personal, i majoritàriament treballadors classificats com a
“treballadors sensibles, així com les particularitats de cada categoria professional, dificulta
enormement la supervisió gestió i control de tasques i el seu seguiment per a prestar un
servici de qualitat;

2
3

Problemes i desajustos de personal

4

Injerències i confusió de directrius entre IVAS CEE IVAS

5

Fixació de preus i congelació des de 2009, seguint instruccions des del departament de
compres, sense poder repercutir l’increment de costos salarials, matèries primeres,
productes i/o subministraments.

6

En este punt hem de ressaltar que la persona que s’havia encarregat de donar un valor
afegit quant a la prestació del servici i crear una estructura sòlida i dotar de contingut, prestigi
i respecte per esta àrea, va deixar de prestar els seus servicis en el CEE IVAS des de finals
de novembre de 2014, i no s’ha substituït esta figura fins a la data.
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5.3.4 Jardineria

Accions destacables

Des del 2003, el CEE IVAS és empresa adjudicatària de determinats lots de manteniment
i conservació de jardineria de Campus Universitat de València.

El passat 1 d’agost de 2013, després de la licitació d’una nova contractació del servici de
jardineria al febrer i maig de 2013, es firma un nou contracte de realització del servici per dos
anys, prorrogables per dos més, gràcies a la qualitat del servici realitzat pel nostre personal
del CEE IVAS i l’estreta col·laboració i interés per part de l’entorn de la Universitat de València.

La Universitat de València i altres clients aposten per la contractació o licitacions
restringides a Centres Especials d’Ocupació

Clients en vigor:

1. Manteniment i Conservació de Jardineria dels Campus de Blasco IbáñezDisseminats-Tarongers.
Universitat de València. Període: 1/agost/2013 a 31/7/2015, amb dos pròrrogues
anuals. Personal assignat: 4 monitors, 6 peons amb discapacitat.
2. Servici Suport Personal de Jardineria a la Brigada Municipal de Manteniment
Espais Enjardinats de l’Ajuntament de Sedaví. Període: 01/06/2015 a 31/05/2016.
Personal assignat: 3 peons amb discapacitat.
3. Servici de Suport al Manteniment de zones enjardinades del Consorci- Hospital
General Universitari de València. Període: Anual renovable. Personal assignat: 2
peons amb discapacitat.
4. Altres clients: Centres i residències de l’IVAS, Industrias Ochoa, SL, Conselleria
Benestar Social-Passeig Albereda, etc.

5.3.5 Viver Garden
Accions destacables

El 18 de desembre de 2013 es firma del Conveni marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de València i l’IVAS, es desenrotllen diverses accions en relació amb
l’activitat planterista de les instal·lacions que el CEE IVAS posseïx al municipi de Cheste:
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2015
Plantació i Producció de “Flor de Nadal”, cultivada en jardineres per al Pont de les Flors
de València. En concret en una fase se n’han cultivat 2.000 unitats. L’operació “Flor de Nadal”
realitzada
Durant el mes de febrer de 2016 s’ha fet ”l’Operació Canvi” del Pont de les Flors. S’han
produït més de 15.000 plantes de geranis i murcianes de l’hivernacle i s’han plantat en el pont
amb jardineres.
És crucial mantindre la producció d’unes 40.000/50.000 unitats de planta ornamental per a
mantindre la viabilitat i sostenibilitat del viver hivernacle.
Ja enguany s’ha vist minvada la producció de poinsètia per al Pont de les Flors, i s’ha
passat d’una producció de 15.000 plantes en el 2014, a una producció de 2.000 en el 2015.
Per al 2016 ja s’ha desestimat la producció d’esta varietat amb destinació al Pont
de les Flors i esta perillant la producció d’altres varietats, a causa d’uns canvis en les
decisions estratègiques del principal client -Ajuntament de València- sobre este punt de
plantació.
S’està intentant tancar amb altres clients que permeta mantindre eixa producció
constant, però ens trobem amb moltes dificultats per la mateixa situació del sector
hortofructícola

Altres xifres i dades rellevants durant el 2015



Producció de 1.300 unitats de romer i 200 hedres per a l’organisme autònom municipal.



Producció 400.000 unitats d’esqueixos de baladres.



Està en estudi, l’organització d’activitats culturals i educatives entorn del viverisme i la
discapacitat amb servicis municipals de Parcs i Jardins.



Com a resultat de l’experiència en el 2012 i 2013 i 2014 el CEE IVAS, participa en la Fira
d’Iberflora, els dies 30 de setembre al 2 d’octubre de 2015, gràcies al suport de Fira
València, amb l’objectiu de continuar oferint els seus productes i establir nous contractes
comercials amb empreses del sector.
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Problemàtica:

4.

La gran majoria dels proveïdors de matèries primeres, materials, productes transports, etc.,
en este sector no treballen a crèdit, i és imprescindible en molts casos comptar amb
mecanismes àgils de gestió de pressupostos i pagament al comptat dels productes i servici
subministrats.
5. En altres ocasions no es respecten venciments
6. Qüestionament dels col·laboradors necessaris per a l’exercici de l’activitat. S’han de buscar
fórmules per a consolidar la relació contractual o altres mecanismes que permeten el
manteniment d’una relació estable.
7. Requisits dels plecs
8. Persones de referència
9. Fixació dels preus per part de client.
10. Maquinària obsoleta i alt cost de manteniment
11. Dificultat per a sol·licitar pressupostos diversos.

5.3.6 CENTRE DE GESTIÓ - e-formació



LÍNIA DE TREBALL

Des del Centre de Gestió es gestiona i administra la Plataforma de Formació Virtual
de la Generalitat Valenciana. Des d’ací es creen campus de formació en línia que oferixen els
seus servicis a alumnes, empleats de la Generalitat de distints departaments de l’organització.
També es duen a terme plans de formació específics en diverses matèries i cursos orientats al
ciutadà de la CV i d’àmbit nacional.

L’administració i gestió de la plataforma de formació en línia, entre les seues diferents
tasques…







Atén les peticions d’alumnes i usuaris.
forma i informa sobre maneig i aplicacions del campus.
dóna suport tècnic i consultoria per a la configuració d’usuaris en el seu accés a les
accions formatives.
gestiona i elabora les estadístiques reflectides en la plataforma de formació i en cada
una de les seues organitzacions.
coordina la resolució d’emergències i problemes generals de la plataforma.
manté la configuració general del campus.

Accions destacables

El CEE IVAS participa, amb l’equip de treballadors a càrrec seu, del suport de l’oferta
formativa de la plataforma Saps, que va començar a realitzar els seus plans de formació oberts i
gratuïts al ciutadà a finals del 2010 a través del portal www.saps.gva.es
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Durant el 2015, el nombre d’organitzacions a què se’ls dóna suport en la formació i edició
de continguts a través de Saps és de 24 organitzacions.

S’ha realitzat formació al personal docent en matèria d’administració de campus / creació de
continguts i metodologies didàctiques en línia per a les diferents organitzacions. S’ha celebrant
entre altres la primera edició 2013 sobre metodologies didàctiques al personal de l’IVAJ / Corts /
Ambient.

 Línea 1: nous campus en línia GVA
La bona marxa d’e-formació fa que de forma constant se sol·licite la posada en marxa de
nous campus de formació en línia. Ja durant anys anteriors es treballen simultàniament
el protocol de posada en marxa de nous campus de formació. Les entitats tant públiques
com privades estan molt interessades i estan incorporant els seus plans de formació en
modalitat en línia.

 Línea 2: curs Gestor de recursos de formació en Internet
S’està preparant la 5a edició del curs títol propi del CEE IVAS, especialitat en
teleformació del curs “Gestor de recursos de formació en Internet”. Curs especialitzat de
300 hores de formació en modalitat semipresencial per a persones amb discapacitat
física i sensorial qualificades a fi de capacitar-les per als llocs de treball de:
Creador de continguts / adaptació de cursos multimèdia
Administrador de plataformes en línia
Tutor/dinamitzador en línia
Tècnic d’atenció a l’usuari suport CAU.
En l’actualitat el mencionat curs esta en fase d’homologació i certificació pel Servef
 Línea 3: campus propi de formació
S’està posant en marxa el campus propi IVAS de formació en línia, on personal amb
discapacitat aportaria una factoria continguts propis (preparació de personal 2012-2013)
S’espera posar en marxa definitivament per al 2016
Problemàtica:

4.

Impagament de pràcticament la totalitat del servici prestat per part del
principal i únic client, que ens deu 1.150.000 euros.

5.

El servici és altament rendible però dependència de tercers i
impossibilitat o poca claredat en la defensa dels interessos del CEE
IVAS.

6.

Gestió del cobrament del deute. Conflicte d’interessos.
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7.

Personal altament qualificat i poc considerat en la mateixa
organització.

8.

Necessitat de renovació d’equips i adaptacions al lloc.

9.

Nova licitació concurs CETESI.

10.

Busca d’acords i aliances previs a la licitació. Contactes a nivell de
direcció general.

5.3.7.MANIPULACIÓ INDUSTRIAL

La línia de Negoci de Manipulacions Industrials constituïx una de les sis activitats
existents, dedicada a la prestació de servicis a diferents empreses que ens subcontracten per a
treballs d’acabament final dels seus productes o reprocessats.

Ocupa 18 persones, de les quals 17 tenen diversitat funcional.

Durant els últims sis anys esta línia s’ha caracteritzat per la presència d’un dèficit crònic,
fins i tot computant les subvencions.
Des del primer moment hi ha hagut i s’ha mantingut una distància entre els costos i
els ingressos que no s’ha pogut pal·liar per mitjà de subvencions. En particular,
els costos fixos superen en tot moment els ingressos, la qual cosa determina l’alt
grau d’ineficiència en la seua producció, i és en tot punt antieconòmica, encara
que la rendibilitat social i nivell d’integració dels treballadors és molt satisfactori
En l’àrea de manipulacions s’han anat realitzant diverses activitats, treballs i retreballs
amb distints clients de renom. Estos treballs han sigut molt diversos i s’han ”tocat” diversos
sectors industrials tan diferents com:

13. Sector de les arts gràfiques i impremta, s’han fet manipulacions,
retractilaments, plegaments, ensobraments, etc.
14. Sector de publicitat i promoció, amb treballs per a campanyes publicitàries.
15. Sector tèxtil, amb activitats de doblegament i empaquetatge de peces,
reciclatge de peces i elaboració de draps per a neteja industrial.
16. Sector de l’electricitat i il·luminació, amb diferents muntatges de peces i
components.
17. Sector de drogueria i productes higienicosanitaris, amb tasques
d’etiquetatge, empaquetatge, retractilament i paletitzament de diferents
referències, etc.
18. Sector del moble, muntatges diversos.
19. Sector d’alimentació, reprocessament d’embalatges per a posterior reutilització
i reciclatge.
20. Sector reciclatge de components electrònics.
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Tots ells, amb empreses clients de renom i de prestigi com puguen ser, per citar-ne
alguns exemples, Editorial Ecir, Las Provincias, Levante EMV, SPB, Indústries Químiques del
Vallés, Danone, Pamesa, Serunion, etc.

Tots i cada un d’estos sectors han experimentat un fort descens en la demanda dels seus
productes, la qual cosa ha provocat, en primer lloc, fortes fluctuacions quant a les comandes
(èpoques de molt treball, seguides d’altres amb molt poc o gens), en altres casos la desaparició
d’alguna de les referències treballades per caiguda de la demanda, i en altres, fins i tot la
desaparició de l’empresa i/o la seua iniciació en processos concursals i que ha derivat en algun
cas en l’impagament de les factures pels treballs realitzats per part del CEE Ivadis.

L’Àrea de Manipulació Industrial en altres moments ha servit i servix de suport a la
línia de negoci d’arts gràfiques per a donar resposta en puntes de treball de manipulació i de
suport en treballs de postimpressió, però amb baixa rendibilitat i valor afegit.

No obstant això, totes estes dificultats, s’ha mantingut l’activitat, o àrea de treball, que
no de negoci, tot això a pesar que hi ha hagut diverses etapes en les quals no s’ha treballat
sobre cap referència, i han romàs tant operaris com personal de suport realitzant tasques
d’ocupació (tasques ocupacionals).

A pesar de les dificultats per a poder marcar línies i objectius de gestió, planificació,
càlculs de costos, reorganització de llocs i adaptació de perfils, i la resta d’aspectes d’especial
rellevància de cara a aconseguir una rendibilitat mínima i sostenible d’una activitat considerada
com a “treball remunerat”, i que permetera mantindre les relacions laborals amb operaris i
monitors, no s’han escatimat esforços i dedicació per a intentar aconseguir i consolidar una o
diverses referències, almenys duradores en el temps i sense fortes alteracions i fluctuacions en
la demanda, al mateix temps que no requeriren de forta inversió en maquinària i/o adequació
d’instal·lacions.

Com a atenuant d’esta critica situació cal posar de manifest que la difícil situació per la
qual passa el CEE fonamentalment a causa de la falta de liquiditat, ha provocat pèrdua
d’oportunitats, activitats i negocis que bé podien estar relacionades amb l’Àrea de Manipulacions
Industrials.

Casos com el de subministraments de productes material d’oficina i papereria, vestuari
industrial i equips de protecció individual, etc., i que en un moment donat requerien de la
intervenció de personal de l’àrea que tractem, per a preparar les comandes i la mercaderia per a
la seua expedició.

Esta fórmula de subcontractació amb terceres empreses (Intermediació d’Empreses),
encara que amb marges molt ajustats, és interessant i avantatjosa, sempre que es complisquen
els acords, les condicions i venciments de pagament als proveïdors (sempre que es respecten
les condicions estipulades).
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*Recordem que ja en el 2011 s’han hagut de desestimar i rebutjar comandes i activitats
relacionades amb les línies de negoci d’impremta i de manipulació industrial, al no poder
atendre els pagaments previstos a proveïdors en les condicions pactades, amb el
consegüent bloqueig en els subministraments de matèries primeres i/o mercaderies, amb
la consegüent pèrdua de l’operació i els clients.

Problemàtica:

-

Personal amb alt grau de discapacitat majoritàriament discapacitat
intel·lectual
Difícil o nul·la reconversió i reorientació del personal cap a altres àrees o
línies de negoci
Poca flexibilitat i adaptació als canvis.
Gran fluctuació i inestabilitat de la contractació per part de tercers
Propostas de canvi que no s’han arribat a executar. Creació d’un CO.

5.4. ACCIONS D’AJUST PERSONAL I SOCIAL REALITZADES DURANT L’EXERCICI
Unitats de Suport a l’Activitat Professional
Durant l’any 2015 s’han realitzat dins d’estaàrea accions com ara:
12.

13.
14.

15.
16.

Acompanyament i intervenció en processos personals de treballadors amb
discapacitat del CEE IVAS, coordinació amb vivendes i servicis d’IVAS, Relació
amb familiars o tutors.
Coordinació tècnica (treballadors socials, psicòlegs interns-externs, professionals
implicats en l’atenció directa o en la prestació de suports).
Seguiment d’incidències i conflictes laborals. Mediació en el lloc de treball.
Implantació de dinàmiques i pautes laborals facilitadores del canvi enfront de les
incidències. Elaboració d’informes de treballadors. Anàlisi de capacitats. Proposta
de promoció a nous llocs de treball- seguiment del procés.
Estudi i proposta de metodologies d’intervenció.
Promoció d’activitats d’oci, esportives i/o rehabilitadores de treballadors del CEE
IVAS (equip de bàsquet CEE )

Algunes de les accions més significatives en funció dels objectius planificats durant l’any 2015,
van ser entre altres:




Iniciatives de suport per a la promoció de l’esport. Continuïtat de
l’equip de bàsquet.
Visites i participació en diverses activitats de promoció de l’ocupació
i la discapacitat.
Altres accions d’ajust personal.

Les funcions i tasques d’esta àrea d’especial importància i rellevància està sent assumida
momentàniamen per personal del CEE IVAS sense la titulació requerida per al lloc, i
s’incomplix la legislació vigent en esta matèria.
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5.5. ALTRES DADES DE INTERES
Gestió de les subvencions anuals CEE IVAS
Des del CEE IVAS s’han gestionat i es tramiten totes les subvencions del CEE IVAS,
segons terminis de la corresponent convocatòria d’orde d’ajudes.
2. Sol·licitud subvencions anuals.
3. Elaboració de documents diversos (memòries, informes, estadístiques llistats).
4. Planificació i coordinació de justificació de la subvenció. Presentació segons
terminis de diversa documentació.
5. Resposta als distints requeriments del Servef, per a aportació de documentació
i esmena.
6. Coordinació amb els tècnics de control SERVEF.
7. Auditories externes de control ajudes.
5.5.2.

RRHH CEE IVAS
5.5.2.1.Formació

Des del CEE IVAS es realitza la planificació i el desenrotllament d’accions per a la
implantació de formació contínua, formació anual en prl i formació externa (Informació a
treballadors CEE IVAS).
5.5.2.2. Prevenció de riscos laborals
Des del CEE IVAS i des de l’any 2013, comptant amb la participació i intervenció del
Servici de Prevenció Propi d’IVAS i “l’assessorament” del Servici Extern de Prevenció,
prestat en l’actualitat per l’empresa UNIMAT, S.A., i l’estructura creada des del CEE
IVAS per al seguiment, gestió i control en matèria de seguretat i salut i prevenció de
riscos laborals.

De la mateixa manera es du a terme tota la coordinació d’empresa, amb el mateix IVAS
i amb cada centre de treball.
Es realitza tota la gestió de Compres i Entregues d’EPIS i Vestuari per a cada àrea de
treball.
Es realitza tot el Control de Documentació PRL (fitxes tècniques/fitxes de seguretat,
entregues informació riscos...) i en general, tota la documentació per competència
vinculada a l’àmbit, per les tasques dels servicis i treballadors especialment sensibles.
La dispersió de centres de treball, les distintes àrees o línies productives, el nombre de
treballadors, amb treballadors classificats majoritàriament com a “treballadors
sensibles, així com les particularitats de cada categoria professional, dificulta
enormement les tasques relacionades amb l’entrega de materials, productes, fitxes,
equips de protecció individual, i tota la supervisió, control i seguiment en matèria de
prevenció de riscos laborals (formació, investigació d’accidents de treball i malalties
professionals, atenció i vigilància de la salut, etc.).
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6.ÀREA ECONÒMICA FINANCERA

6.1. INTRODUCCIÓ

La gestió del Servei econòmic/financer s'ha basat, durant l'exercici 2015, en l'optimització dels
recursos financers percebuts per al manteniment dels centres i serveis dependents d'IVAS, de
manera que la comptabilitat de l'entitat servisca com a eina d'informació als usuaris per a la presa
de decisions en relació amb les qüestions següents:

•Execució del pressupost i compliment de la legalitat
•Situació financera i canvis produïts en l'exercici
•Finançament de les activitats i necessitats de tresoreria
•Fonts, assignació i ús dels recursos
•Viabilitat financera
•Cost dels serveis prestats
•Control d'eficiència i eficàcia

6.2. ESDEVENIMENTS IMPORTANTS I PRINCIPALS NOVETATS

La gestió econòmica i pressupostària de l'entitat s'ha vist regulada en tots els seus
aspectes amb l'aprovació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions. S'hi enquadra l'entitat com a part del Sector Públic Instrumental
de la Generalitat, establint les bases de la seua organització i funcionament, així com el règim
econòmic financer aplicable, basat en els principis comptables públics i els principis rectors en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D'altra banda, l'aprovació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana ha establit un nou model que regula, d'una
banda, l'obligació d'informar i la publicitat de l'acció pública; i, d'altra banda, el dret d'accés a la
informació pública. En aquest sentit l'entitat, durant l'exercici 2015, ha establit un calendari
d'adaptació i posada marxa dels objectius fixats en la llei esmentada, de manera que siga en
l'exercici 2016 quan culmine el pla i es veja reflectida tant en el seu web com en el portal de
transparència tota la informació relativa a la seua activitat pública. Com a complement a aquesta
Llei, cal destacar igualment l'aprovació de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per
a la Generalitat Valenciana, en la qual es declaren oberts i accessibles tots els comptes bancaris
oberts en entitats financeres del Sector Públic Instrumental.
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6.3. OPERACIONS AMB SOCIS I PROPIETARIS

Durant el 2015 s'han produït dos importants acords del consell que afecten els saldos amb la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives:
D'una banda, l'Acord de Compensació de Deute, de data 23/12/15, en el qual es declaren
extingits crèdits a favor de l'IVAS per import de 4.264.210,95 euros; i d'una altra, l'Acord de
Capitalització de Deute, de data 22/05/15, en el qual s'acorda ampliar el fons social amb càrrec
als comptes creditors tant a llarg com a curt de la conselleria i la compensació de pèrdues per
aqueix mateix import, en total 14.788.000 euros.
Aquest últim acord ha suposat que el patrimoni net de l'entitat torne a ser positiu després de molts
anys acumulant pèrdues, de fet, ha passat de -11.760.300,14 euros registrats en el 2014, a
3.020.025,78 euros en el 2015.
6.4. OBJECTIUS

Els principals objectius fixats per al 2015 són els següents:
1. Formulació i aprovació dels comptes anuals de l'entitat en temps i forma.
2. Adaptació dels sistemes d'informació als principis de comptabilitat pública.

3. Elaboració, aprovació i execució del pressupost en termes d'equilibri o superàvit
pressupostari.
4. Millorar la qualitat de la informació comptable mitjançant la implantació de la comptabilitat
analítica i el càlcul d'indicadors de gestió.
5. Anàlisi de l'execució pressupostària per capítol i per programa.
6. Elaboració d'un pla de Tresoreria que permeta reduir el període mitjà de pagament de
l'entitat, especialment en relació amb el deute comercial
7. Impuls de les actuacions necessàries per al compliment de la legalitat vigent en matèria
comptable, administrativa, financera, fiscal i pressupostària.
8. Subministrament d'informació comptable i financera amb caràcter periòdic a la Direcció
General de l'entitat, a la Direcció General del Sector Públic, a la Intervenció General, a
la Direcció General de Pressupostos, a la Sindicatura de Comptes i als auditors externs,
així com a aquells usuaris que ho sol·liciten per a la presa de decisions a fi de garantir el
principi de transparència en la gestió dels fons públics.

Memòria de Gestió IVAS 2015

Pàgina 120 de 124

6.5. LÍNIES D´ACTUACIÓ

Les principals línies d'actuació, basant-se en els objectius anteriors, han sigut les següents:

1. Formulació i aprovació dels comptes anuals en temps i forma: Si bé va haver-hi un retard
en la formulació dels comptes, finalment es van complir els terminis amb la Intervenció
General quant a la remissió de comptes de manera que, abans del 30/6/16, estaran
auditats i inclosos en el Compte General de la Sindicatura de Comptes.
2. Adaptació dels sistemes d'informació als principis de comptabilitat pública: Basant-se en
la novetat legislativa de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions, IVAS està elaborant un pla d'adaptació dels seus
actuals sistemes d'informació de manera que els comptes anuals de l'exerici 2016
comprenguen el balanç, el compte del resultat econòmic/patrimonial, l'estat de canvis en
el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la
memòria. Així mateix, s'han definit també el contingut i l'estructura dels documents
comptables.
3. Elaboració, aprovació i execució del pressupost en termes d'equilibri o superàvit
pressupostari: Seguiment mensual de l'execució pressupostària, especialment en
despeses de personal i funcionament mitjançant documentació extracomptable i els
informes mensuals emesos previ requeriment del Sector Públic Empresarial.
4. Millorar la qualitat de la informació comptable mitjançant la implantació de la comptabilitat
analítica i el càlcul d'indicadors de gestió: Després d'una anàlisi de les principals línies
d'activitat (així com del seu finançament), s'han definit els principals centres de cost i
s'han afinat els criteris comptables de cara a aqueixa comptabilitat de costos de manera
que s'ha arribat a un compte de resultats desagregat per projectes o línies d'activitat.
5. Anàlisi de l'execució pressupostària per capítol i per programa: Implantació d'una eina
informàtica que permeta l'anàlisi de les despeses i ingressos per programa
pressupostari, així com la definició de programes amb finançament propi mitjançant els
projectes de la comptabilitat analítica. Seguiment mensual de l'execució pressupostària
de l'exercici mitjançant els informes mensuals emesos a petició del Sector Públic
Empresarial.
5. Elaboració d'un pla de Tresoreria que permeta reduir el període mitjà de pagament de
l'entitat, especialment en relació amb el deute comercial: Disseny d'un pla de tresoreria
mensual que permeta atendre les necessitats inajornables de l'IVAS, especialment en
matèria de pagaments de nòmines, assegurances socials i impostos, pagament de
lloguers, reparació de vehicles, pagaments de primes d'assegurances, despeses
d'estades de vacances i proveïdors que presten serveis de primera necessitat per als
usuaris. El període mitjà de pagament a proveïdors s'ha reduït de 330 dies en el 2014, a
180 dies en el 2015.
7. Impuls de les actuacions necessàries per al compliment de la legalitat vigent en matèria
comptable, administrativa, financera, fiscal i pressupostària. En concret s'han dut a terme
les accions següents:



Definició i posada en marxa d'un procediment de control de pagaments que garantisca
la conformitat de la despesa pel responsable del centre de despesa, l'adequada
cobertura jurídica mitjançant la formalització del corresponent expedient de contractació,
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el vistiplau de la Subdirecció de l'entitat, quant a la naturalesa i import de la despesa i
l'ordre de pagament per la Direcció General. S'incideix en l'aplicació d'aquest
procediment especialment en relació amb les despeses del Centre Especial d'Ocupació
i les despeses personals d'usuaris.


Tractament separat de la tresoreria, patrimoni, comptabilitat, pressupost i règim fiscal del
Centre Especial d'Ocupació com a conseqüència de la seua pròxima constitució com a
entitat amb personalitat jurídica pròpia dins del sector públic de la Generalitat, mitjançant
l'article 183 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. Identificació d'operacions
internes entre IVAS i CEE, i la seua eliminació en elaborar els comptes consolidats.



S'impulsa la realització d'actuacions administratives necessàries per a l'adequat
reconeixement d'obligacions en matèria de despesa de diners de butxaca i diners
d'activitat, durant les estades de vacances que tinguen lloc anualment en els períodes
de Pasqua, estiu i Nadal.



S'impulsa la realització d'actuacions administratives necessàries per a l'adequat
reconeixement d'obligacions en matèria de despeses a compensar per la realització de
les estades de vacances en què incorre el personal voluntari que hi participa.



S'impulsa la realització d'actuacions administratives necessàries per a l'adequat
reconeixement d'obligacions en matèria de despeses personals d'usuaris: perruqueria,
podologia, roba, acompanyant hospitalització, taxi, assistència a centres ocupacionals
aliens a IVAS i altres despeses necessàries i ineludibles que en garanteixen el benestar
al centre.



S'impulsa la realització d'actuacions administratives necessàries per a l'adequat
reconeixement d'obligacions en matèria de dietes del personal d'IVAS, es proposa
l'abonament en nòmina i l'homogeneïtzació de criteris.



S'incrementa el control de la justificació i liquidació de la despesa en la caixa de
manteniment de centres i en la caixa de serveis centrals.



S'impulsa la realització d'actuacions administratives necessàries per a la correcta
bonificació de la formació en relació amb els treballadors d'IVAS i CEE IVAS.

8. Subministrament d'informació comptable i financera amb caràcter periòdic a la Direcció
General de l'entitat, a la Direcció General del Sector Públic, a la Intervenció General, a
la Direcció General de Pressupostos, a la Sindicatura de Comptes i als auditors externs,
així com a aquells usuaris que ho sol·liciten per a la presa de decisions, a fi de garantir
el principi de transparència en la gestió dels fons públics.

6.6. MILLORES

De cara a exercicis futurs l'entitat es planteja les millores següents:
•Formulació dels comptes anuals de l'exercici en el termini legal, això és, abans del 31 de març.
•Obtenció de la documentació que permeta l'adequat registre, valoració i classificació dels béns
rebuts per IVAS en adscripció, cessió d'ús o mitjançant encàrrecs de gestió.
•Manteniment adequat del registre comptable de l'immobilitzat.
•Definició d'un manual de procediments de control de la despesa.
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•Continuar amb la disminució del període mitjà de pagament a proveïdors en la mesura que la
liquiditat de l'entitat ho permeta.
•Continuïtat de les reunions amb tuteles per al seguiment de l'autorització de despeses i el seu
cobrament.
•Anàlisi de la xarxa d'habitatges per a impulsar les actuacions administratives necessàries que
permeten la seua inclusió en el catàleg de serveis i la notificació de resolucions administratives
que aclarisquen la naturalesa i els imports a abonar pels usuaris.
•Definir amb major detall les bases de repartiment per a la comptabilitat de costos i aprofundir en
els informes de cost per usuari mitjançant la visita als centres, que permeta un major coneixement
de la gestió i el seu funcionament, per a una correcta imputació dels costos directes i indirectes.
•En coordinació amb el Servei de Personal dur a terme el pagament en nòmina de les dietes dels
treballadors sense perjuí del règim fiscal i en matèria de seguretat social aplicable.
•En coordinació amb el Servei de Personal disminuir el termini del registre comptable del resum
de nòmina definitiu per a aconseguir una major exactitud en la informació mensual subministrada
a SASPE i a Intervenció.
•Continuar impulsant totes aquelles actuacions administratives necessàries per al compliment de
la legalitat en matèria d'aprovació de la despesa, disposició del crèdit i reconeixement de
l'obligació, sense perjuí de les competències i responsabilitats pròpies de cada servei.
•Reforçar la coordinació amb la resta de serveis, directors de centres, treballadors socials i
personal administratiu, mitjançant reunions periòdiques que permeten aclarir i consensuar els
criteris a establir en competències transversals.
•Aprofundir en l'anàlisi i càlcul d'indicadors que subministren informació rellevant de la gestió
econòmica amb periodicitat mensual.
•Atès que per a l'exercici 2016 l'IVAS no disposa d'una dotació pressupostària suficient per a
complir amb el full de ruta establert, s'hauran de proposar les modificacions pressupostàries
oportunes per a complir amb les línies d'actuació proposades en les diferents àrees: ràtios
mínimes en les plantilles dels centres, transport adequat a usuaris, inversió en les estructures i
continguts dels centres, etc.
•Definició i posada en marxa d'un Quadre de Comandament on periòdicament s'actualitzarien les
dades, i que contindria la informació següent: pressupost detallat de l'exercici, avanç del
pressupost per capítols o estat d'execució pressupostària, avanç del pressupost per centres o
línies d'activitat, balanç i compte de resultats, detall de les posicions creditores (a qui i què
devem), detall de les posicions deutores (qui i què ens deu), estat de les subvencions rebudes i
previsió de tresoreria a 6 mesos vista.
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6.7.QUADRE EXECUTIU PRESSUPOSTÀRIA 2015

miles de €
CAPITOL
CAPITOL I - DESPESES DE PERSONAL
CAPITOL II - COMPRAS DE BENS CORRENTS I
DESPESES DE FUNCIONAMENT
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES
CAPITOL IV - TRANSFERENCIES CORRENTS
CAPITOL VI - INVERSIONS REALS
TOTAL CAPITOLS
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TOTAL
TOTAL EJECUTAT DIFERENCIA
PRESSUPOST
24.377,43
23.988,57
-388,86
8.492,84
225,00
511,70
1.260,00
34.866,97

9.126,43
167,97
432,89
1.260,00
34.975,86
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633,59
-57,03
-78,81
0,00
108,89

