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1. PRESENTACIÓ 
 

Us presentem la memòria de la feina desenvolupada per l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat en relació a la integració laboral del personal amb 

discapacitat de Parcs i Jardins de Barcelona durant l’any 2020. 

Hi trobareu els resultats globals de les accions desenvolupades i també les 

dades referents a la intervenció en cadascun dels àmbits territorials, per oferir-

vos una informació més propera, incorporant les dades relatives al personal 

amb discapacitat per gènere i edat, amb l’objectiu de tenir una visió més àmplia 

del col·lectiu. 

 

Tot i que el 2020 ha estat un any excepcional a conseqüència del la crisi 

sanitària per la Covid-19; les professionals de l’IMPD hem continuat donant 

suport i seguiment integral als treballadors amb discapacitat de Parcs i Jardins. 

La intervenció ha estat adaptada a la situació, buscant alternatives al suport 

presencial i donant resposta als malestars causats pel context viscut.  

També ha estat important la gestió del personal durant el confinament estricte i 

els serveis mínims, tant pel que fa a les realitats personals dels treballadors/es 

com per a la sensibilització de l’ús EPIs a la tornada a al feina per tal de 

minimitzar els contagis en l’entorn laboral. En aquest sentit, hem fet un treball 

conjunt amb el Departament de Relacions Laborals i Prevenció i el Servei de 

Vigilància de la Salut. 

 

Un altre aspecte a destacar de 2020 ha estat el procés de transformació que 

està immers Parcs i Jardins que s’ha vist reflectit en els canvis en 

l’organització, l’acord del nou conveni col·lectiu o la nova Relació de Llocs de 

Treball. L’educadora ha acompanyat als treballadors que ho necessitaven a 

entendre aquests canvis, així com en l’accés i domini del nou Portal de RH.  
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Tipus de discapacitat

INTEL·LECTUAL

TRASTORN MENTAL

FÍSICA

SENSORIAL

Treballador/es amb intervenció: 58

2. ACCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL DEL PERSONAL 

AMB DISCAPACITAT DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA 
 

2.1. Població diana 

 

L’IMPIJ té a l’actualitat un 10,1% de treballadors/es amb discapacitat dins de la 

seva plantilla, 98 persones. A l’Àrea de Conservació hi ha 86 treballadors amb 

discapacitat.  

Durant aquest any 2020 hem intervingut amb 58 treballadors/es amb 

discapacitat; i s’ha fet el diagnòstic d’integració laboral a un nou treballador. El 

nombre total dels treballadors/es amb discapacitat sobre els que hem 

intervingut durant aquest any és lleugerament inferior al de l’any passat perquè 

no hi ha hagut noves incorporacions de treballadors/es amb discapacitat 

provinents de la borsa d’auxiliar de jardineria.  

Com ja hem dit anteriorment, aquest any s’ha incorporat una nova persona al 

programa.  

 

Els següents gràfics mostren la tipologia dels treballadors/es amb qui 

l’educadora laboral ha intervingut durant aquest any fent un anàlisi per tipus de 

discapacitat, gènere i franja d’edat. 
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A continuació, mostrem un gràfic per segregació de gènere: 
 

 

 

Com veiem, la distribució per gènere és molt desigual, dels 58 treballadors/es 

amb els que l’educadora laboral intervé, només un 10% són dones. Aquesta 

presència poc paritària l’observem en tota la plantilla de l’IMPIJ, que compta 

amb un 26,92% de dones. I en especial en el personal de Conservació, on el 

percentatge de presencia femenina es redueix al 22,67%.  

 

Si fem l’anàlisi per edat, les dades mostren que la mitjana dels 58 

treballadors/es que fem seguiment és de 50 anys.  
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Si ho dividim per edats, la franja dels 30 als 39 suposa el 10,3%; la dels 40 a 

49, el 36%; dels 50 als 59, el 41,4%; i un 10,3% tenen més de 60 anys (dos 

d’ells estan prejubilats). Això mostra que el col·lectiu de persones amb 

discapacitat està força envellit. 

 

També ens ha semblat interessant creuar les dades que mostren el nombre de 

treballadors/es per franges d’edat i quants d’ells precisen una intensitat 

d’intervenció alta. Veiem que l’edat no està relacionada amb més necessitat 

d’intervenció per part de l’educadora i que, per tant, els suports tenen a veure 

amb les característiques personals del treballador i de l’entorn laboral. 
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2.2. Accions per a la inserció 

 

Tot seguit resumirem el global de les accions desenvolupades amb l’objectiu de 

millorar l’ocupabilitat del personal amb discapacitat: 

 

 

 

Durant el 2020 s’han realitzat: 

 

- 1084 intervencions amb 58 treballadors/es; de les quals 833 són 

accions de seguiment i 251 accions de suport.  

- 21 protocols d’acollida: 1 per nova incorporació al programa, 4 per 

canvi de brigada i 16 per canvi de responsable. 

- 63 coordinacions amb el Servei de Vigilància de la Salut: per tal de 

facilitar informació sobre les capacitats i habilitats del personal amb 

discapacitat en relació al desenvolupament de les tasques i per valorar 

la idoneïtat de fer els serveis mínims durant les restriccions per la Covid-

19. 

DIAGNÒSTICS 
D'OCUPABILITAT

PROTOCOLS 
D'ACOLLIDA

COORDINACIONS 
AMB VIGILÀNCIA 

DE LA SALUT

INTERVENCIONS 
GRUPALS

SESSIONS 
D'AVALUACIÓ
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- 3 sessions d’intervenció grupal en horari extra laboral, on hi participen 

8 treballadors. 

- 3 sessions d’avaluació de l’Encomanda amb els responsables dels 

Departaments de Personal, Selecció, Formació, Relacions Laborals i 

Prevenció. 

 

A continuació presentem una comparativa de les intervencions individuals de 

suport i seguiment realitzades per l’educadora laboral des de l’inici de 

l’Encomanda, l’any 2009, fins a l’actualitat: 

 

 PERSONES 
ATESES 

ACCIONS DE 
SUPORT(*) 

ACCIONS DE 
SEGUIMENT(*) 

TOTAL 
D’ACCIONS 

2009 55 87 178 265 
2010 47 212 406 618 
2011 48 193 523 716 
2012 52 190 392 582 
2013 54 286 437 723 
2014 56 295 338 633 
2015 54 195 395 590 
2016 50 162 293 455 
2017 54 169 247 416 
2018 56 243 320 563 
2019 60 220 279 499 
2020 58 251 833 1084 

 

(*) Suport Intervenció intensiva en el temps i in situ en l’àmbit laboral o personal amb 
treballadors/es que tenen un grau de dificultat elevat per a la plena integració 
laboral i psicosocial. 

 
(*) Seguiment  Intervenció semi intensiva, in situ i/o indirecta amb treballadors/es que  tenen 

necessitat d’acompanyament però un nivell d’autonomia laboral, formativa i 
psicosocial que no requereix una intervenció continuada. 

 

Les dades mostren un fort augment de les actuacions globals respecte als 

anys anteriors, tant pel que fa a les actuacions de suport, però sobretot en les 

actuacions de seguiment. Aquests resultats els atribuïm al context excepcional 

arrel de la crisi sanitària per la Covid-19 i la necessitat de rebre un 

acompanyament més intensiu per part de l’educadora laboral.  
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A continuació veurem les accions de seguiment i suport diferenciant el mitjà, 

és a dir, si han estat telefòniques o presencials:  

 

 

 

 

Tot i que les accions de suport es defineixen com intervencions in-situ, és a dir, 

presencials, aquest any han hagut de ser adaptades al context de pandèmia 

viscut. Com a exemples destaquem els suports telemàtics per a accedir al nou 

Portal de RH o a l’Entorn Virtual d’Aprenentatge, per a establir comunicació 

amb l’empresa, per a gestionar les tasques pròpies del lloc de treball o 

relacions amb companys i responsables, les contencions en moments de crisi i 

orientacions a la presa de decisions. 

 

A més, l’educadora ha fet servir les noves tecnologies per fer el seguiment dels 

treballadors de l’Encomanda. En aquest sentit, els contactes telefònics, 

mitjançant videotrucades o per missatgeria instantània han estat la manera 

d’establir un contacte proper en els moments de confinament estricte i les 

limitacions d’interacció social. 

 

58 
treballadors

833 
accions de 
seguiment

• 693 telefòniques 

• 140 presencials

251
accions de 

suport

•151 telefòniques

•100 presencials
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El següent gràfic mostra les principals demandes i accions realitzades a 

l’educadora. Com veiem, el tema més tractat ha estat el laboral (37%), objectiu 

principal de l’Encàrrec de Gestió. En un segon lloc, amb un 27% ens trobem les 

coordinacions amb l‘empresa, això implica els diferents departaments de RH i 

els contactes o reunions amb els comandaments. La resta de demandes es 

reparteixen entre aspectes sociofamiliars, de salut, emocionals i de formació. I 

també ens trobem les coordinacions amb serveis, com explicarem a l’apartat 

2.7 d’aquesta memòria. 
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Coordinacions amb empresa
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2.3. Intensitats d’intervenció 

 

Agrupem les intervencions de l’educadora laboral segons la intensitat 

d’intervenció, és a dir, la quantitat de temps emprat per donar resposta a les 

necessitat detectades i a les demandes dels diferents agents (RRHH, caps 

d’àrea, responsables territorials, responsables de brigada) en els diferents 

àmbits d’actuació, amb l’objectiu de millorar la integració laboral del personal 

amb discapacitat.  

 

La intensitat d’intervenció no és un criteri estable ni fix; ben al contrari, la 

mateixa intervenció educativa pot fer que aquest criteri canviï en una mateixa 

persona d’un any a l’altre o en el mateix any. 

 

DISCAPACITAT INTENSITAT D’INTERVENCIÓ 

 
 

ALTA 
 

MITJANA BAIXA Persones Accions 

INTEL·LECTUAL 8 14 5 27 586 

TRASTORN 
MENTAL 

6 5 3 14 347 

FÍSICA 0 2 9 11 84 

SENSORIAL 0 3 3 6 67 

TOTAL 
persones/intensitat 

14 24 20 58 1084 

 

Per tal d’entendre els graus d’intensitat, considerem que la intensitat és alta 

quan el programa individual de suport i/o seguiment comporta una mitjana de 5 

hores quinzenals. 

Quan el programa individual de suport i/o seguiment, es dedica una mitjana de 

5 hores mensuals es referim a intensitat mitjana.  

I, quan la intervenció és de manteniment i/o per protocol d’acollida, és a dir, que 

l’educadora laboral destina un màxim de 5 hores l’any, es considerada 

intensitat baixa. 
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Si fem un anàlisi de les intensitats d’intervenció per tipus de discapacitat, 

observem que les intervencions altes es reparteixen entre els treballadors/es 

amb trastorns de salut mental i discapacitat intel·lectual. Aquests últims són els 

que concentren més accions, per tant, són els que precisen més suport per part 

de l’educadora laboral. 

 

Un altre aspecte a destacar és que aquest any el personal amb discapacitat 

auditiva han necessitat més intervenció. Això és degut a les dificultats de 

comunicació agreujades per l’ús de les mascaretes. Que els interlocutors 

tinguin la boca tapada dificulta la lectura labial i distorsiona la projecció de la 

veu; i això ha complicat la capacitat de comprensió del col·lectiu sord. 

L’educadora laboral s’ha preocupat per aquest aspecte des que es va instaurar 

l’ús de mascareta com a EPI, ha facilitat eines de comunicació a les brigades 

on hi ha personal amb discapacitat auditiva i ha proposat al Departament de 

Prevenció l’adquisició de mascaretes inclusives per facilitar la comunicació a 

les brigades on hi ha persones sordes.  
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2.4. Protocol d’acollida 

 

Aquest any hem posat en marxa el protocol d’acollida en 21 ocasions amb 

l’objectiu d’acompanyar i donar suport als treballadors/es amb discapacitat en 

el procés d’incorporació a la nova brigada i donar informació i eines als seus 

responsables per tal de facilitar l’adaptació al lloc de treball.  

 

De les persones sobre les que s’ha intervingut, 1 era nova incorporació al 

programa i 4 han estat per canvi de brigada. Destaquem que aquest any hi han 

hagut 16 canvis de responsables en les brigades on fem seguiment del 

personal amb discapacitat (l’any passat es van fer 4 protocols d’acollida per 

canvi d’encarregat/da). 

 

➢ ACTIVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACOLLIDA  

 

 

Facilitar informació als responsables de brigada sobre els treballadors/es amb 

discapacitat serveix per conèixer les seves habilitats, potencials i limitacions a 

nivell laboral i personal, així com plantejar estratègies i eines per actuar i 

1 treballador 
amb trastorn de 
salut mental

1 per 
nova 

incorpo-
ració

2 treballadors 
amb 
discapacitat 
intel·lectual

1 treballador 
amb trastorn de 
salut mental

1 treballador 
amb 
discapacitat 
fisica

4 per 
canvi de 
brigada

8 treballadors 
amb 
discapacitat 
intel·lectual

4 treballadors 
amb transtorn 
de salut mental

2 treballadors 
amb 
discapacitat 
física

2 treballadors 
amb 
discapacitat 
sensorial

16 per 

canvi de 
responsable
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adequar al màxim el lloc de treball a les seves característiques i a les 

necessitats del lloc de treball. A més a més, aquest coneixement facilita les 

relacions interpersonals i la integració a nivell laboral.  

 

Per altra banda, aquest 2020 s’ha incorporat a l’Encomanda un treballador que 

feia uns mesos que treballava a l’IMPIJ provinent de la borsa, però que no 

estava dins del programa i no rebia el seguiment de l’educadora laboral. La via 

d’accés va ser a través del Departament de Relacions Laborals i Prevenció. 

 

També volem destacar que durant el 2020, arrel dels canvis organitzatius dins 

de l’IMPIJ, hi han hagut incorporacions de nous Responsables Territorials i 

l’educadora laboral ha tingut contacte i reunions amb aquells que ho han 

precisat per donar informació de les característiques i la situació del personal 

amb discapacitat que tenen a càrrec; així com per a oferir-los el nostre suport i 

l’assessorament especialitzat quan sigui necessari.  
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2.5. Accions per a la formació 

 

Durant el 2020 s’han realitzat les següents accions per a la formació:  

 

 

A causa de les restriccions per la Covid, el Departament de Formació de l’IMPIJ 

ha hagut d’adaptar el seu encàrrec i aquest any ha potenciat els cursos de 

formació pràctica a les brigades de jardineria, on han participat 10 

treballadors del programa. Valorem que aquesta és una bona manera que els 

treballadors amb discapacitat coneguin les metodologies de treball, segueixin 

satisfactòriament els coneixements (com més pràctic, millor) i estiguin integrats 

amb la resta de companys. 

 

En relació a la formació online, hem ofert el nostre suport a 20 treballadors/es 

amb discapacitat, tant pel que fa a l’accés a la Intranet de l’Ajuntament de 

Barcelona com a l’Entorn Virtual d’Aprenentatge i al correcte desenvolupament 

i realització del curs. Com es pot observar, la majoria dels treballadors/es que 

necessiten suport per fer aquesta formació són persones amb una discapacitat 

intel·lectual, ja que el nivell teòric del curs, aquesta edició, ha estat molt alt i 

Cursos de 
formació 
pràctica

Àrees: reg, poda-
prevenció i 
jardineria pràctica

10 treballadors/es

245 hores

16
Actuacions de 
suport en la
formació on-line

15 treballadors 
amb discapacitat 
intel·lectual

5 treballadors amb 
trastorn de salut 
mental   

20 Sessions 
d'intervenció 
grupal en horari 
extra-laboral

6 treballadors amb 
discapacitat 
intel·lectual

1 treballador amb 
trastorn de salut 
mental

3
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han presentat dificultats per entendre els conceptes, el vocabulari i poder 

respondre a les preguntes del qüestionari.  

 

Aquest any el grup de treballadors amb discapacitat que realitzem des de 

l’EAL un cop al mes en horari extra-laboral només ha pogut fer 3 sessions, 

dues presencials i una virtual. Aquesta última sessió tenia com a objectiu fer un 

tancament de l’any i no han pogut participar totes les persones que 

acostumaven a ser-hi a causa de la bretxa digital. 

 

La càpsula que realitzàvem dins de la formació contínua dissenyada pel 

Departament de Formació anomenada Eines per millorar les relacions a la 

feina i dirigida als treballadors de brigades de jardineria també ha estat 

suspesa aquest any a causa de la Covid-19. La previsió és que es reemprengui 

quan la situació sanitària sigui més estable i les autoritats ho permetin.   

 

A més, durant el 2020 s’ha dut a terme la Promoció Interna d’Oficialia del 

Verd, antiga categoria de jardiner. 8 treballadors amb discapacitat es van 

presentar i l’educadora ha donat suport pel que fa al material d’estudi i la 

preparació d’entrevistes; a més a més, va estar present el dia de les proves 

pràctiques i ha assessorat al Departament de Selecció per tal de vetllar pels 

drets de les aspirants amb discapacitat.  
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2.6. Intervenció en l’entorn personal  

 

Tot i que la priorització de l’educadora és la intervenció en l’entorn laboral, on 

es destina la major part del temps d’actuació, hi ha una part important de la 

feina que desenvolupem en l’entorn personal, ja que en molts casos és 

necessari fer incidència en l’àmbit privat per tal de fomentar millores a nivell 

laboral. Aquest aspecte ha estat encara més important durant el 2020, en el 

context d’una pandèmia mundial que ha fet trontollar la situació personal i 

laboral de moltes persones.  

 

Volem destacar: 

 

- Situacions de soledat i aïllament social del col·lectiu amb discapacitat 

agreujats pel confinament i les restriccions per la Covid-19. Sumada a 

dificultats per comprendre el que esdevenia, així com per entendre i 

incorporar les mesures del Govern. 

- Persones dependents a càrrec. Durant els mesos de març a setembre, 

11 treballadors/es es van acollir al permís que donava l’IMPIJ per no 

treballar per tenir persones grans o infants a càrrec.  

- De les persones que fem seguiment, 11 són considerades persona 

treballadora amb especial sensibilitat en relació al SARS-Covid-19 

segons el llistat del Ministerio de Sanidad. D’elles, 8 encara no s’han 

incorporat a la feina. 

- Durant les setmanes de serveis mínims, 9 treballadors amb 

discapacitat van quedar exempts de treballar per les seves 

característiques i el risc que comportava per a ells o l’entorn.  

 

L’educadora laboral ha fet una feina important de coordinació amb els serveis 

de salut, famílies o entitats de tutela, serveis socials i administracions per tal de 

fer un treball en xarxa que facilités l’adaptació i el bon desenvolupament del 

personal amb discapacitat. 
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A més, s’han generat i compartit recursos durant el confinament (gestió de 

l’angoixa, soledat, activitats per ocupar el temps lliure...), així com s’ha derivat a 

tres persones a serveis de salut mental i emocional per gestionar el malestar 

arrel de la pandèmia.  

 

Per altra banda, aquest any l’advocada de l’EAL ha atès a 9 persones 

acollides al programa en relació a assessoraments legals. La majoria de 

demandes tenen a veure amb jubilacions o processos d’incapacitat laboral.  
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2.8. Absentisme laboral 

 

Les dades que presentem a continuació mostren l’evolució de l’absentisme 

entre els anys 2009 i 2020, tant pel que fa al personal amb discapacitat com a 

la resta de la plantilla. Els percentatges d’absentisme per malaltia o accident 

fan referència al personal amb discapacitat amb què ha intervingut l’educadora 

laboral. 

 

1 

L’anàlisi de les dades obtingudes aquest any, mostra una disminució de les 

baixes per malaltia comuna (BM) durant el 2020 del col·lectiu dels 

treballadors amb discapacitat, mentre que en la plantilla general s’ha mantingut. 

 
1 BM: Baixa per malaltia comuna 
  BA: Baixa per accident laboral 
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0,49
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Des del 2017, la tendència és a la baixa i aquest any hem aconseguit l’objectiu 

d’aproximar-ho a la mitjana de la plantilla de l’IMPIJ.  

 

Pel que fa a les baixes per accident laboral (BA), aquest any hi ha hagut un 

augment en la plantilla general de l’IMPIJ i també en el col·lectiu de les 

persones amb discapacitat. Això és degut a que les baixes relacionades amb la 

Covid-19 (positius o sensibles) es tracten com accidents de treball.  

 

 

  

 Variació respecte 2019 

 Treballadors 
Encomanda 

Total IMPIJ 

Baixa per malaltia (BM) -32,88% -4,68% 

Baixa per accident (BA) 308,05% 120,83% 
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3. PLA DE TREBALL PER A L’ENCOMANDA 2021 

Per al 2021 mantenim els objectius que ens vàrem fer l’any anterior i no van 

poder ser abordats degut a la situació d’excepcionalitat per la Covid-19. A més 

a més, n’afegim de nous:  

 

➢ Integració del col·lectiu de treballadors amb discapacitat 

Continuar donant suport a les persones amb discapacitat per tal que la seva 

inclusió en l'entorn laboral sigui real i efectiva. Treballant no només amb elles, 

sinó donant una visió positiva de la diversitat a la resta de companys, 

comandaments i a tota l'estructura de l'IMPIJ. En aquest sentit, ens proposem 

treballar coordinades amb la nova figura d’agent d’igualtat de l’IMPIJ per a 

compartir la mateixa línia d’intervenció. 

 

➢ Prevenció de riscos laborals i psicosocials 

Treballar la prevenció de riscos laborals, l’autocura i els bons hàbits per a 

fomentar la seguretat laboral i personal (física i emocional), i així continuar amb 

la tendència de disminució de baixes per malaltia comuna i reduir els accidents 

laborals del col·lectiu de treballadors amb discapacitat.  

A més, quan les restriccions per la Covid ho permetin, reemprendrem la 

càpsula Eines per millorar les relacions a la feina, iniciada el 2019 dintre de la 

formació continua, que va quedar interrompuda per la pandèmia i que 

considerem una eina important per treballar en la prevenció dels riscos 

psicosocials. 

 

➢ Treball amb els àmbits territorials 

Continuar i intensificar el treball conjunt amb els diferents àmbits territorials per 

poder donar resposta a les seves demandes i que la figura de l’educadora 
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laboral sigui propera en tots els nivells de l’organització. Creiem que la 

presencia de la Direcció de Conservació a les reunions de seguiment de 

l’Encomanda facilitarà aquest objectiu. 

 

➢ Oferta pública 

Donar suport a les persones que es presentin a la oferta pública d'auxiliar de 

jardineria, tant pel que fa a persones amb contractes d'interinatge com altres 

persones amb discapacitat que són usuàries de l'EAL. Farem especial èmfasi 

per a que els treballadors/es que no tenen la titulació en educació secundària 

obligatòria puguin presentar-se a la categoria d’operari i consolidin la seva 

plaça. 

 

➢ Acompanyament en la tornada a la feina del personal sensible 

Per donar suport i seguiment a la incorporació laboral del personal sensible 

amb discapacitat, proposem dissenyar unes accions específiques per tal de 

connectar-los amb el seu lloc de treball, preparar-los abans de la incorporació i 

el posterior manteniment a la feina. 

 

➢ Disminuir l’aïllament social i la soledat 

Treballar l’àrea personal dels treballadors als que fem seguiment per a enfortir 

la seva xarxa social i disminuir les sensacions de soledat i aïllament. 

Reprendrem el grup treballadors que realitzem mensualment en horari de 

tardes per tal de fomentar la seva funció socialitzadora i promoure la vinculació 

a recursos de lleure. 

 


