
          

Informe de gestió 
del Servei Local 
de Teleassistència 

Municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

Any 2013 

Amb el suport del Consorci de 
Benestar Social de La Selva 



 

INFORME DE GESTIÓ DEL

  
Creixement municipal del Servei Local de Teleassistència

  

Des de la posada en marxa del Servei Local de Teleassistèn
municipi
seva.

            

Aquest número de persones usuàries al Servei 
Local de Te
del Llor i Bonmatí
el 4,62
anys. El grau de cobertura de la 
Girona
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Creixement municipal del Servei Local de Teleassistència

Des de la posada en marxa del Servei Local de Teleassistèn
municipi

 

de Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

Aquest número de persones usuàries al Servei 
Local de Teleass
del Llor i Bonmatí

4,62% respecte la població de més de 65 
anys. El grau de cobertura de la 
Girona

 

és del 5
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situa el 
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SERVEI LOCAL DE TELEAS

Creixement municipal del Servei Local de Teleassistència

Des de la posada en marxa del Servei Local de Teleassistèn
de Sant Julià del Llor i Bonmatí
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de Sant Julià 
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DE TELEASSISTÈNCIA 2013
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de Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

han pogut envellir amb 

Aquest número de persones usuàries al Servei 
de Sant Julià 
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en 
respecte la població de més de 65 
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de 
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El Servei Local de Telea
durant
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de
Sant Julià del Llor i Bonmatí
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Noves Sol·licituds de Servei de les comarques gironines

SISTÈNCIA 2013

 
Creixement municipal del Servei Local de Teleassistència

Des de la posada en marxa del Servei Local de Teleassistència l’1 
han pogut envellir amb més seguretat i qualitat de vida

El Servei Local de Telea
durant

 

l’any 2.013
servei, xifra que suposa la recepció de
demandes/dia. D’aquestes 
Sant Julià del Llor i Bonmatí
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seva del Servei Local de 
Teleassistència a
del 2.013
atén mitjançant el Servei Local de 
Teleassistència a 
usuàries
gironines

Creixement municipal del Servei Local de Teleassistència

1 d’abril del

 

més seguretat i qualitat de vida

El Servei Local de Telea
any 2.013

 

1.389
xifra que suposa la recepció de

mandes/dia. D’aquestes 
Sant Julià del Llor i Bonmatí

Abril Juliol

Noves Sol·licituds de Servei de les comarques gironines

 

persones

 

seva del Servei Local de 
Teleassistència a
del 2.013. La Diputació de 
atén mitjançant el Servei Local de 
Teleassistència a 
usuàries

 

a l
gironines. 

Creixement municipal del Servei Local de Teleassistència
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El Servei Local de Teleassistència ha rebut  
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mandes/dia. D’aquestes 1 son del municipi 
Sant Julià del Llor i Bonmatí
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INFORME DE GESTIÓ DEL

  
Perfil de la persona 
usuària

El perfil tipus de persona usuària del 
Servei Local de Teleassistència
dona, major de 80 anys que viu 

El servei dóna d’aquesta forma una major 
autonomia funcional a aquestes 
persones, garanteix la seguretat a la 
pròpia llar i proporciona tranquil·litat a 
l’entorn familiar.

Gestió del servei

 

Trucades
El Centre d’A
201
Julià del Llor i Bonmatí
esta
d’

De les 
persones 
aquelles fetes per mantenir una conversa 
soledat, per deman
assessorament sobre els recursos de la gent 
gran, i per atendre una necessitat o 
emergència social i/o sanitària.
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El perfil tipus de persona usuària del 
Servei Local de Teleassistència
dona, major de 80 anys que viu 

El servei dóna d’aquesta forma una major 
autonomia funcional a aquestes 
persones, garanteix la seguretat a la 
pròpia llar i proporciona tranquil·litat a 
l’entorn familiar.

Gestió del servei

 

Trucades
El Centre d’A
2013, 177

 

Julià del Llor i Bonmatí
estat trucades realitzades des del C
d’Atenció cap 

De les 68
persones usuàries, 
aquelles fetes per mantenir una conversa 
soledat, per deman
assessorament sobre els recursos de la gent 
gran, i per atendre una necessitat o 
emergència social i/o sanitària.
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Servei Local de Teleassistència
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El servei dóna d’aquesta forma una major 
autonomia funcional a aquestes 
persones, garanteix la seguretat a la 
pròpia llar i proporciona tranquil·litat a 
l’entorn familiar.

  

Gestió del servei

Trucades

 

El Centre d’Atenció ha ges

 

trucades del municipi
Julià del Llor i Bonmatí

t trucades realitzades des del C
tenció cap a la persona usuària del servei.

68

 

trucades realitzades per les 
usuàries, destaquen especialment 

aquelles fetes per mantenir una conversa 
soledat, per deman
assessorament sobre els recursos de la gent 
gran, i per atendre una necessitat o 
emergència social i/o sanitària.
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Distribució per edats

> 80 anys 65-80 anys

SERVEI LOCAL DE TELEAS

Perfil de la persona 

El perfil tipus de persona usuària del 
Servei Local de Teleassistència
dona, major de 80 anys que viu sola.

El servei dóna d’aquesta forma una major 
autonomia funcional a aquestes 
persones, garanteix la seguretat a la 
pròpia llar i proporciona tranquil·litat a 
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gran, i per atendre una necessitat o 
emergència social i/o sanitària.
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DE TELEASSISTÈNCIA 2013

Perfil de la persona 

El perfil tipus de persona usuària del 
Servei Local de Teleassistència

 

és una 
sola.

 

El servei dóna d’aquesta forma una major 
autonomia funcional a aquestes 
persones, garanteix la seguretat a la 
pròpia llar i proporciona tranquil·litat a 

ionat durant l’any
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a la persona usuària del servei.
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ar informació i 
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Distribució per unitat de convivència

viu sol/a viu amb 1 persona

Abril

Gestió de trucades

Trucades Rebudes
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Distribució per gènere

Dones
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viu amb 1 persona

Juliol

Gestió de trucades

Trucades Rebudes Trucades Emeses
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Distribució per gènere
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Distribució per unitat de convivència

viu amb 2 o més persones

Octubre

Trucades Emeses

viu amb 2 o més persones



  
Emergències
El S
gest
emergènc
Llor i Bonmatí
2.01

             

Agendes
El SLT ha realitzat des del Centre d’Atenció 
agendes
Local Teleassistència
i Bonmatí

     

Atenció domiciliària
L’any 201
ha realitzat

 

De les
14,30
persona
seguiment.
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Emergències
El Servei Local de Teleassistència h
gestionat durant l’any
emergències
Llor i Bonmatí
2.012. 

             

Agendes
El SLT ha realitzat des del Centre d’Atenció 
agendes

 

a les persones usuàri
Local Teleassistència
i Bonmatí

 

durant 

    

Atenció domiciliària
L’any 2013, el Servei Local de Te
ha realitzat

   

De les

 

7 visites de coordinació en zona
14,30% han estat visites per donar d’alta una 
persona

 

i 
seguiment.
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La mobilització de recursos realitzada per 
atendre aquest conjunt d’emergències ha 
estat:                  

Recurs mobilitzat

Familiars 

Veïns/amics

SEM-061

CAP 

Bombers

Mossos d’Esquadra

Policia Local

Mobilització claus

UM 
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