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Amb l’aprovació del decret – Llei 2/2014, de la CAIB, Amb l’aprovació del decret – Llei 2/2014, de la CAIB, 

els ajuntaments els ajuntaments seguiran exercintseguiran exercint les competències  les competències 
dels serveis socials comunitarisdels serveis socials comunitaris

“ Les competències que, abans d’entrar en vigor la Llei 
27/2013, es preveien com a pròpies dels municipis  en 
matèria de... 

 participació en la gestió de l’atenció primària de la 
salut i inspecció sanitària, 

 en matèria de prestació de serveis socials  i de 
promoció i reinserció social,

 en matèria d’educació... 

...a les quals es refereixen la disposició addicional 
quinzena i transitòries primera, segona i tercera de la Llei 
27/2013...



  

......continuaran essent exercides pels municipis en els 
termes prevists en l’Estatut d’autonomia, la normativa  en l’Estatut d’autonomia, la normativa 

autonòmica sobre règim local i les lleis sectorials autonòmica sobre règim local i les lleis sectorials 
autonòmiques, mentre no hagin estat assumides per part de autonòmiques, mentre no hagin estat assumides per part de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.  



  

 Es recupera un horitzó de 
normalitat, amb la possibilitat de 
planificar les actuacions futures 
amb garanties de continuïtat. 



  

DADES DE POBLACIÓ

evolució de població segons padró municipal
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2013 3663 1193 1040 3331 278 149 9654

2014 3704 1214 1100 3431 303 141 9893

2015 3685 1241 1074 3420 314 151 9885
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USUARIS REGISTRATS 
PER ANYS
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PrestacionsPrestacions

 Informació, Orientació i AssessoramentInformació, Orientació i Assessorament

 Suport a la unitat de convivènciaSuport a la unitat de convivència

 Prevenció i inserció socialPrevenció i inserció social

 Cobertura de necessitats bàsiques i Cobertura de necessitats bàsiques i 
allotjament alternatiu.allotjament alternatiu.



  

Usuaris atesos Usuaris atesos 
per prestacionsper prestacions

194
208

289

159

0

50

100

150

200

250

300

Informació
orientació i

assessorament

Suport a la unitat de
convivència

Prevenció i inserció Cobertura de
necessitats bàsiques

TOTAL

DONES

HOMES



  

Informació, Orientació i Informació, Orientació i 
AssessoramentAssessorament

 Respecte el 2013, hi ha hagut un increment del 26% en les demandes Respecte el 2013, hi ha hagut un increment del 26% en les demandes 
atesesateses

 Els sectors més atesos són:Els sectors més atesos són:
- Persones majors- Persones majors
- Discapacitats- Discapacitats



  

Suport a la unitat de convivènciaSuport a la unitat de convivència

 L’augment respecte el 2013 és del 14%L’augment respecte el 2013 és del 14%
 Les principals intervencions realitzadesLes principals intervencions realitzades són aquelles relacionades amb el  són aquelles relacionades amb el 

suport a la unitat de convivènciasuport a la unitat de convivència, majoritàriament relacionades amb  la , majoritàriament relacionades amb  la 
tasca realitzada per les educadores socials i la psicòloga amb famílies i menors, tasca realitzada per les educadores socials i la psicòloga amb famílies i menors, 
treballant   habilitats parentals, capacitació dels pares o suport a la dinàmica treballant   habilitats parentals, capacitació dels pares o suport a la dinàmica 
familiar. familiar. 

 ALGUNS GRUPS DE TREBALLALGUNS GRUPS DE TREBALL:

- Grup autoestima

- Grup d’habilitats emocionals amb infants

- Grup d’empoderament de famílies 

monomarentals

- Espai familiar



  

Prevenció i inserció social:Prevenció i inserció social:

 Els usuaris atesos durant l’any 2014 dins aquesta prestació han seguit amb la Els usuaris atesos durant l’any 2014 dins aquesta prestació han seguit amb la 
tendència dels darrers anys, amb un tendència dels darrers anys, amb un important augment del total dels important augment del total dels 
usuaris atesosusuaris atesos. En concret és un dels recursos que més ha incrementat . En concret és un dels recursos que més ha incrementat 
d’usuaris passant de 239 l’any 2013 a 289 l’any 2014. d’usuaris passant de 239 l’any 2013 a 289 l’any 2014. Aquesta xifra Aquesta xifra 
representa el 44’39% del total d’usuaris atesos.representa el 44’39% del total d’usuaris atesos.

 Algunes activitats Algunes activitats 
destacables: destacables: 

- Programa d’inserció 
d’immigrants

- Suport socioeducatiu 

- Programa ALTER 



  

Cobertura de les necessitats bàsiquesCobertura de les necessitats bàsiques
 Enguany a través d’aquesta prestació els serveis socials municipals han atès Enguany a través d’aquesta prestació els serveis socials municipals han atès 

159 persones en la cobertura de necessitats159 persones en la cobertura de necessitats i 3 en la d’allotjament  i 3 en la d’allotjament 
alternatiu, total 162. El 2013 va ésser 145 els usuaris atesos. Tot hi haver un alternatiu, total 162. El 2013 va ésser 145 els usuaris atesos. Tot hi haver un 
augment del 9,65%, no és comparable als augments produïts el 2012 (127%) i augment del 9,65%, no és comparable als augments produïts el 2012 (127%) i 
el 2013 (67%), gairebé podem definir la el 2013 (67%), gairebé podem definir la situació d’estabilitzaciósituació d’estabilització..

 El sector amb més demandes és el de les famíliesEl sector amb més demandes és el de les famílies , amb 62 persones, 16 , amb 62 persones, 16 
més que el 2013, que correspon a un augment del 34,78%,  els immigrants més que el 2013, que correspon a un augment del 34,78%,  els immigrants 
són el segon sector  amb 33 usuaris, 2 manco que l’any passat, que correspon són el segon sector  amb 33 usuaris, 2 manco que l’any passat, que correspon 
a un desens del 5,7%, fet destacable, atès que és la primera vegada que es a un desens del 5,7%, fet destacable, atès que és la primera vegada que es 
produeix un descens en aquest sector.produeix un descens en aquest sector.



  

Propostes per al 2015Propostes per al 2015

En relació al En relació al 
programaprograma

Objectius de Objectius de 
milloramillora

ActuacionsActuacions

Informació, Informació, 

orientació,orientació,

valoració i valoració i 

mobilització mobilització 

de recursosde recursos

Reforçar Reforçar 
l’estructura del l’estructura del 
Servei per Servei per 
millorar l’atenció millorar l’atenció 
a l’usuaria l’usuari

Acreditar el Servei:Acreditar el Servei:

Contractació de l’empresa auditoraContractació de l’empresa auditora

Implementació de la normativa requeridaImplementació de la normativa requerida

Tenir actualitzats a l’HSI el 80% dels Tenir actualitzats a l’HSI el 80% dels 
expedientsexpedients

Planificar l’execució dels eventsPlanificar l’execució dels events  

Reconvertir la plaça de treballador social Reconvertir la plaça de treballador social 

sense cobrir a una d’Educador Socialsense cobrir a una d’Educador Social  



  

Propostes per al 2015Propostes per al 2015

En relació al En relació al 
programaprograma

Objectius de milloraObjectius de millora

Suport a la unitat de Suport a la unitat de 
convivència i ajuda a convivència i ajuda a 
domicilidomicili

Ampliar els dies d’atenció Ampliar els dies d’atenció 
als usuaris dels centre de als usuaris dels centre de 
dia de Sant Llorençdia de Sant Llorenç

Formar a les treballadores Formar a les treballadores 
familiars del SAD en familiars del SAD en 
“treball en família, “treball en família, 
discapacitat i Salut discapacitat i Salut 
Mental”Mental”



  

Propostes per al 2015Propostes per al 2015

En relació al programaEn relació al programa Objectius de milloraObjectius de millora

Prevenció i insercióPrevenció i inserció

Adequar la metodologia del projecte de suport Adequar la metodologia del projecte de suport 
socioeducatiu a les noves necessitats dels seus socioeducatiu a les noves necessitats dels seus 
usuarisusuaris

Estructurar el projecte d’inserció d’immigrants Estructurar el projecte d’inserció d’immigrants 
per nivells formatius per nivells formatius 

Oferir activitats d’empoderament als usuaris Oferir activitats d’empoderament als usuaris 
en risc d’exclusió socialen risc d’exclusió social



  

Propostes per al 2015Propostes per al 2015

En relació al programaEn relació al programa Objectius de milloraObjectius de millora

Cobertura de necessitats Cobertura de necessitats 
bàsiques i allotjament alternatiubàsiques i allotjament alternatiu

Programa per la prevenció de la Programa per la prevenció de la 
pobresa infantilpobresa infantil

Sessions d’estalvi energètic per Sessions d’estalvi energètic per 
reduïr despeses en factures reduïr despeses en factures 
elèctriqueselèctriques

Organitzar el sistema de distribució Organitzar el sistema de distribució 
d’aliments a les famíliesd’aliments a les famílies



  

 És destacable que el És destacable que el 37% dels usuaris demandants 
són extrangers, aquesta dada ha d’ésser tenguda en , aquesta dada ha d’ésser tenguda en 
compte a l’hora de planificar l’acció dels serveis socials. compte a l’hora de planificar l’acció dels serveis socials. 

 Aquest conjunt de circumstàncies fa que el Aquest conjunt de circumstàncies fa que el Treball 
Social comunitari es faci molt complexe  i necessitat  i necessitat 
de recursos de suport, especialment relacionat amb les de recursos de suport, especialment relacionat amb les 
unitats de convivència.unitats de convivència.

Municipi complexe 
territorial i socialment



  

En relació als sectors de En relació als sectors de 
població atesa destaquen població atesa destaquen 
les les famílies, la infància i famílies, la infància i 
les persones majorsles persones majors,,  
dades que ens indiquen dades que ens indiquen 
quines han d’ésser les quines han d’ésser les 
prioritats a l’hora de  a l’hora de 
planificar i dissenyarplanificar i dissenyar els  els 
dispositius d’atenció, sigui dispositius d’atenció, sigui 
a l’hora de posar-ne en a l’hora de posar-ne en 
marxa de nous o de marxa de nous o de 
millorar els ja existents.millorar els ja existents.

PrioritatsPrioritats



  

Atenció de qualitat als Atenció de qualitat als 
usuarisusuaris

Inici procés de gestió en qualitatInici procés de gestió en qualitat

El 2014 es va iniciar un  procés de certificació de El 2014 es va iniciar un  procés de certificació de 
qualitat  del qualitat  del Servei d’Informació, Orientació i 

Assessorament que conclourà el 2015. que conclourà el 2015. 
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