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1. PRESENTACIÓ
Pot esser sigui l´hora de treballar amb més força perque els serveis socials es
consolidin i deixin d´esser el pilar més feble dels quatre que composen l´estat de
benestar .
Pot esser ja sigui hora de fugir de paternalismes i beneficències i fer possible
que els ciutadans puguin gaudir de tots els seus drets lluny d´altres criteris.
El moment actual que viven els serveis socials es pot definir , de manera
global,com un procés de canvi en el sistema. A la nostra comunitat Autònoma
aquest canvi ha vengut motivat fonamentalment per l´entrada en vigor de la llei
4/2009 de serveis socials i la implementació i desenvolupament de la llei
39/2006 de Promoció de l´autonomia personal i atenció a la dependència.
Aquestes noves legislacions es començan a desplegar en un moment d´especial
vulnerabilitat per a un conjunt molt nombrós de població a qui la crisi ha empés
a entrar a la xarxa de serveis socials.
Aquesta conjuntura lluny d’ésser entesa com una debilitat es creu ha d´esser
entessa com a una oportunitat que tenen les diferents administracions per a fer
augmentar la qualitat de vida dels ciutadans i aconseguir la igualtat i la justicia
social.

Aquest primer pla estratègic que es presenta preten esser un instrument útil i
dinàmic que permeti, des de una anàlisi de la situació afrontar de manera
planificada els nous reptes que es presenten aquests propers anys.
Així donç el seguiment i la avaluació del mateix per part de tots els agents
implicats es feràn imprescindibles per assolir l´objectiu de donar als ciutadans
els serveis adients amb eficàcia , eficiència, responsabilitat i qualitat.
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ

L’objectiu general que preten aconseguir el primer pla de serveis socials del
municipi és definir les línees d´actuació adientes per adaptar-se a les necessitats
socials de la ciutadania i complir amb les prescripcions legals de la nova llei de
serveis socials.
Els principis rectors del pla s´estableixen a partir del que marca la legislació
vigent, segons indica l´article 4 del titol I de la llei4/2009 de serveis socials de
les Illes Balears:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Responsabilitat pública
Universalitat, igualtat i justícia en la prestació dels serveis
Equitat territorial
Descentralització i desconcentració aproximant els serveis als ciutadans
Planificació en el desenvolupament del sistema públic de serveis socials
Coordinació entre els diversos sistemes de protecció social
Prevenció per evita el risc que es produeixin situacions de necessitat
Globalitat i integració en la prestació de serveis dels diferents nivells de
prevenció, atenció, promoció i inserció.
i. Normalització i integració en les actuacions, aplicant els recursos bàsics i
els específics només quan sigui necessari
j. Avaluació contínua dels processos i els resultats per aconseguir una gestió
eficaç
k. Foment de la solidaritat entre els col·lectius i de la participació del
voluntariat
l. Promoure la participació cívica
m. Participació de la ciutadania en la programació, l’avaluació i el control en
tots els nivells administratius de les illes balears
n. Aplicar sistemes de qualitat
o. Promoure la intervenció comunitària i les accions preventives
p. Atenció personalitzada
q. Foment de l’autonomia personal
r. Respecte per la dignitat i els drets de la persona
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Per tal d´elaborar el Pla, s´ha emprat una metodología que combina tècniques
quantitatives i qualitatives. Cal resenyar que ha estat un procés participatiu on
tot ´equip de serveis socials va participar en la realització del diagnòstic i
l´anàlisi de fonts estadístiques i documentals.
El present pla preten esser un instrument de reflexió que ens permeti a partir
d´una planificació acurada aconseguir el futur desitjable tenguent en compte:
1.- la realitat social del municipi,
2.- la realitat del departament de serveis socials i la capacitat de l´organització
per detectar les oportunitats, reptes i concretar propostes de millora
En conjunt el Pla té l´intenció d´esser un instrument obert , viu i que fomenti la
participació per, a partir del que hi ha, definir que volem que hi hagi i com ho
podem fer.
Sols resta afegir que en el seu desenvolupament, aquest pla es complementarà i
coordinarà amb el Pla estratègic de Mallorca 2010-2013 de l´Imas i amb el Pla
estratègic de les Illes Balears que desenvoluparà el Govern Balear.
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3. MARC NORMATIU I COMPETENCIAL
A. La Constitució Espanyola quan proclama a Espanya com un Estat
Social i democràtic de Dret, inicia la transformació dels serveis socials. Es partia
de la coexistència de beneficència, assistència social i serveis socials , i una
dispersió en matèria organitzativa, legislativa, administrativa i financera.
Drets i deures fonamentals:
Art.9.2.- “Correspon als poders públics promoure les condicions per que la
llibertat i la igualtat del individu i dels grups en que s´integra siguin reals i
efectives”
Art.10.1.- “La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el
lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la Llei i als drets dels
demés són fonament de l´ordre polític i de la pau social”
Art.14.- “Els espanyols són iguals davant la llei sense que pugui prevaler
discriminació per raó de naixement, sexe, raça, religió, opinió o qualsevol altre
condició o circumstància personal o social”.
Principis rectors de la política social i econòmica
Art.39.- Els poders públics asseguraran la protecció social, econòmica i jurídica
a la familia. Els menors gaudiran a més, de la protecció prevista en els acords
internacionals i infància.
Art.41.- “Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per
a tots els ciutadans que garanteixi l´assistència i prestacions socials suficients
davant situacions de necessitat, especialment en cas d´atur”
Art.47.- Dret dels ciutadans a un habitatge digne i adequat
Art.49.- Prevenció, tractament, rehabilitació i integració dels disminuits físics,
sensorials i psíquics.
Art.50.-Els poders públics garantiran pensions econòmiques suficients per la
tercera edat, i promouran un sistema de serveis socials, que atendran els seus
problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure.
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B. Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local:
Art.36.- Són competències pròpies dels consells insulars:
a.- La coordinació dels serveis municipals entre sí per tal de garantir-ne la
prestació integral i adequada a la totalitat del territori insular, tot assegurant
l´accés de la població de l´illa, al conjunt de serveis mínim de competència
municipal.
b.- L´assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
c.- La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal.
Competències dels municipis:
Art.25.2.- Són competències dels municipis la prestació de Serveis Socials i de
promoció i reinserció social.
Art. 26.1c.- Els municipis per si sols associats, amb població superior a 20.000
habitants, tenen l´obligació de prestar Serveis Socials.

C. Llei 4/2009, d´11 de Juny de serveis socials de les Illes Balears
Art.1.- Objecte
1.- L´objecte d´aquesta llei és regular i ordenar el sistema de serveis socials de
les Illes Balears per tal de promoure-hi i garantir-hi l´accés universal i contribuir
al benestar i a la cohesió social.
2.- També es objecte d´aquesta llei configurar un sistema de serveis socials que
doni resposta a les necessitats de les persones, tot potenciant-ne l´autonomia i la
qualitat de vida
Art.12.- Els Serveis socials comunitaris
2.- Els serveis socials comunitaris han de donar respostes preferentment en
l´àmbit propi de la convivència i la relació de les persones destinatàries dels
serveis
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Art.13.- Els serveis socials comunitaris bàsics
1.Els serveis socials comunitaris bàsics tenen un caràcter universal, obert i
polivalent, constitueixen el canal normal d´accés al sistema de serveis socials i
garanteixen la universalitat del sistema i la seva proximitat a les persones
usuàries i als àmbits familiar i social.
2.Es desenvolupen des de centres de serveis socials polivalents, mitjançant
equips multidisciplinaris, integrats pel personal professional necessari per
complir les seves funcions, amb l´estructura directiva i de suport tècnic i
administratiu que s´estableixen per reglament
3.Quan un sol municipi no pugui garantir els requeriments tècnics i humans dels
serveis socials comunitaris, establerts reglamentàriament, els serveis socials
municipals es podran gestionar mancomunadament o mitjançant qualsevol altre
fórmula de cooperació interadministrativa, per poder disposar així de les
condicions tècniques que assegurin la qualitat de la intervenció. Els Consells
Insulars han de donar suport a aquest procés de coordinació de recursos.
Art.24.- La cartera de serveis socials
2. Cada administració competent ha de redactar la seva cartera de serveis socials
en el marc de la distribució de competències vigent, les quals s´han de coordinar
en el marc de la Conferència Sectorial.
3. La cartera de serveis socials ha de definir cada tipus de prestació, la població
a la qual va destinada, l´establiment o l´equip professional que l´ha de
gestionar, els perfils i les ràtios del personal professional de l´equip i els
estàndards de qualitat.
En tots els casos, ha de garantir l´accés a les prestacions amb el suport de
l´administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda i les
necessitats de les persones usuàries.
4. Les prestacions garantides són exigibles com a dret subjectiu d´acord amb el
que estableix la cartera de serveis socials, que ha d´incloure, almenys, la
necessitat d´una valoració professional prèvia i d´una prova objectiva que
n´acrediti la necessitat.
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Art.27.- Carteres de serveis socials d´àmbit insular i local
2.Les entitats locals poden establir les seves carteres de serveis, el contingut de
les quals ha de ser complementari i addicional del contingut de les que aprovin
el Govern de les Illes Balears i els consells insulars.
Art.34.- Responsabilitats públiques
1.Correspon a l´Administració autonòmica, als consells insulars i als municipis
exercir les competències en matèria de serveis socials.
Art.37.- Competències dels Consells Insulars
e) Facilitar assistència tècnica i assessorament als ajuntaments i les
mancomunitats dels municipis (...)
g) Donar suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris i col.laborarhi en la implantació de les prestacions bàsiques
Art.38.- Competències dels municipis
a)Crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris dins
el seu municipi, tant propis com delegats per altres administracions, d´acord
amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent els plans
estratègics autonòmic i insular.
b) Estudiar i detectar les necessitats dins el seu àmbit territorial
d) Aprovar la cartera de serveis municipals
e) Definir les zones bàsiques i les àrees en el seu àmbit municipal
f) Col·laborar amb el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular
corresponent en l´elaboració d´estadístiques i mapes de serveis socials en el seu
àmbit territorial
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g) Col.laborar amb el Govern de les Illes Balears i el consell insular
corresponent en la coordinació, el control i la inspecció de les activitats en
matèria de serveis socials, dins el seu àmbit territorial, en les condicions que es
determinin reglamentàriament
h) Concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats
públiques o privades d´acord amb la normativa vigent i les disposicions que la
despleguin
i) Fomentar la coordinació i la integració, en el seu àmbit territorial, dels serveis
socials amb altres sistemes de protecció social.
j) Exercir les funcions que els deleguin el Govern de les Illes Balears o el
Consell Insular corresponent en les condicions que s´acordin en un conveni amb
aquesta finalitat
k) Mantenir actualitzat el sistema informatiu de les persones usuàries de serveis
socials comunitaris
l) Aplicar els protocols d´actuació que resultin dels plans sectorials
m) Fomentar la participació de la ciutadania, el teixit associatiu i el voluntariat
social en la prevenció i la resolució els problemes en matèria de serveis socials
n) Facilitar la promoció i la creació dels centres i serveis que constitueixen
l´àmbit propi dels serveis socials especialitzats, en coordinació amb el Consell
Insular corresponent, d´acord amb la cartera
de serveis socials i el pla estratègic corresponents
o) Participar en l´elaboració dels plans i programes dels consells insulars i de
l´Administració autonòmica, i en l´aprovació de plans estratègics de serveis
socials i plans sectorials d´àmbit municipal
p) Organitzar la formació en l´àmbit de serveis socials
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Art.41.-Les unitats de treball social
1.- Les unitats de treball social són les responsables de l´atenció social directa,
polivalent i comunitària als residents de la zona bàsica
4.- A cada municipi de les Illes Balears han de prestar servei una o més UTS,
que s´han de coordinar amb els serveis socials comunitaris específics
5.- La funció principal de les UTS és facilitar l´accés de tota la població a les
carteres de serveis socials
Art.62.- Cobertura de necessitats
2.- Les valoracions del personal professional de serveis socials són vinculants
pel que fa a l´assignació dels recursos públics disponibles, en els termes que
s´estableixin per reglament. Així mateix, s´ha de garantir la intervenció
professional necessària per fer el seguiment de l´evolució de la situació personal
o familiar objecte de l´atenció social.
Art.68.- Finançament de les prestacions
Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els
pressuposts dels consells insulars i els pressuposts de les entitats locals han de
preveure anualment els crèdits necessaris per finançar les prestacions garantides
incloses en la cartera de serveis socials respectiva, a fi d´assegurar els drets
subjectius de la ciutadania. En el cas que aquests crèdits siguin insuficients per
finançar les prestacions garantides, s´han d´ampliar.
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D. Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual s´aprova el Reglament
regulador del Sistema Balear de Serveis Socials, i el 24/06/1999
una correcció d´errades en la publicació del Decret (BOCAIB
15/06/1999)
Diu textualment: “Els serveis socials generals o d´atenció primària constitueixen
el punt d´accés immediat al Sistema Balear de Serveis Socials, el primer nivel
d´aquest i el més proper a l´usuari i als àmbits familiar i social (...)
(...) duen a terme funcions d´informació, orientació i assessorament, ajuda a
domicili i suports a persones, famílies i grups, allotjament alternatiu, prevenció
i inserció social i foment de la solidaritat i de la cooperació social. Així mateix,
formulen propostes de derivació als serveis socials especialitzats i d´altres que li
puguin ésser encomanats per al millor compliment de les seves funcions.

E. Ordre de la Consellera de Benestar Social per la qual es regula
el servei d´ajuda a domicili (BOIB de 14/10/2000).
En el seu article 9 diu textualment : “La prestació del SAD és competència de
les corporacions locals de la CAIB (...)

F. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears (BOIB n.186 del 27/12/2006)
Art.29. p.2 enumera les competències pròpies dels municipis: regulació i
prestació dels serveis d´atenció a les persones, dels serveis socials públics
d´assistència primària i foment de les polítiques d´acollida a les persones
immigrants
Art.32. Les mancomunitats en l´exercici de les seves competències poden
exercir funcions de planificació i de desenvolupament per a la millora de les
condicions de vida en el seu àmbit territorial
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G. Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma del Estatut de
Autonomia de les Illes Balears (BOIB n.32 del 01/03/2007)
Art.70. Són competències pròpies dels Consells Insulars:
-Serveis socials i assistència social Desenvolupament comunitari i integració.
Voluntariat social. Complements de la seguretat social no contributiva.
- Polítiques d´atenció a persones dependents. Polítiques d´atenció a les persones
i als col.lectius en situació de pobresa o necessitat social.
- Tutela, acolliment i adopció de menors
- Polítiques de gènere. Conciliació de la vida familiar i laboral. Dona.
Art. 75. Els Ajuntaments de les illes en la seva qualitat d´institucions de govern
dels municipis podran assumir dins el seu àmbit territorial la funció executiva i
la gestió de les competències pròpies dels consells insulars o d´aquelles que els
hagin estat prèviament transferides.
Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i cooperar entre ells i amb
altres ens públics per exercir les seves competències i per omplir tasques
d´interès comú. A aquests efectes tenen capacitats per construir mancomunitats,
consorcis i associacions.

H. Llei 12/1993, de 20 de desembre, d´atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència
social
I. Llei 14/2001, de 29 d´octubre, d´atribució de competència als
consells insulars en matèria de serveis socials i de seguretat social
Aquesta llei va atribuir la funció executiva i la gestió en matèria de serveis
socials, als consells insulars, dins el seu àmbit territorial. Així, amb l´aprovació
de la llei, els consells passen a exercir, la potestat reglamentària sobre les
matèries transferides, i també executar, dins del seu àmbit territorial, els plans i
programes autonòmics en matèria de serveis socials, d´acord amb el que es
preveu a l´article 11, sobre les potestats que es reserven al Govern i
l´Administració de les Illes Balears.
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J. Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal.
K. Normativa reguladora de matèries concretes:
K.1 Menors:
• Llei 17/2006 integral de l´atenció i dels drets de la infància i de
l´adolescència a les Illes Balears (BOIB n 163 del 18/11/2006). A
l´article 15 defineix les competències dels consells insulars i a l´article
18 les dels ajuntaments.

K.2.Dona
• Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.
• Llei Orgànica 1/2004,de Mesures de Protecció Integral contra la
violència de Gènere. El seu Títol II, Capítol I està dedicat al Dret a la
informació, assistència social integral i a l´assistència jurídica gratuïta.
• Llei de la CAIB 12/2006, per a la dona (BOIB n.135 del 26/09/2006).
Entre d´altres cal tenir en compte l´article 20.2, l´article 31, el 40 i el
46.
• Llei 39/1999 promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les
persones

K.3. Joves
• Llei 10/2006 integral de la joventut (BOIB 109 del 03/08/2006). Art 9
i 10 competències dels consells insulars i dels ajuntaments,
respecivament

K.4. Persones en situació de dependència
• Llei 39/2006 de Promocio de l´Autonomia personal i atenicó a les
persones en situació de dependència

K.5. Persones immigrants
• Llei orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social. Modificada per la Llei orgànica 14/2003.
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• Reial Decret 239/2000 procediment per a la regularització d´estrangers

(...) i ordre de 10 de març de 2000 per la que s´agilitza la preentació de
sol.licituds de regularització (...)
• Reial Decret 2393/2004: Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 (...)
• Reial Decret 1019/2006 (...) es modifica l´article 13 del reglament(...)
• Ordre TAS 3698/2006 per la qual es regula la inscripció de
treballadors estrangers no comunitaris en els Serveis públics
d´ocupació i en les agències de col.locació

K.6. Drogodependències
• Llei 4/2005 sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears
(BOIB n.71 del 10/05/2005). Article 44 competències dels consells
insulars i el 45 competències dels municipis i disposició addicional
segona.

K.7. Discapacitats
• Llei 51/2003 d´igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat (BOE n 289 del 03/12/2003)
• Llei 3/1993 millora de l´accessibilitat i eliminació de les barreres
arquitectòniques

K.8. Familia
• Llei 18/2006 de mediació familiar (BOIB n 170 del 30/11/2006)

K.9. Exclusió
• Decret 36/1995 constitució del suport transitori comunitari
• Llei 3/1998 del voluntariat de les Illes Balears
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L. Normativa de l´Ajuntament de Santa Margalida
(veure anexes)
• Reglament per a la prestació del SAD,
• Reglament per al servei de centre de dia
• Ordenança fiscal reguladora dels preus de SAD, teleassistència,
bugaderia i menjador
• Ordenança fiscal reguladora dels preus del centre de día
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4. ÁMBIT TERRITORIAL

Superficie:
Nuclis de població:
Distància a Palma:
Població:

73 extensió de 59 km2
Santa Margalida.
Ca´n Picafort
Son Serra
54 Qm.
Any 2008:
Any 2010:

11.207 hab.
12.882 hab.
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5. DADES SOCIO-DEMOGRÀFIQUES I SOCIOLABORALS
5.1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
5.1.1. Estructura de la població per edat i sexe (piràmide)

5.1.2. Estructura per grans grups d’edat

O – 14 anys
15 – 64 anys
65 anys i més
75 anys i més
Total
habitants

TOTAL
Nombre
%
1.714
14,86%
8.227
71,31%
1.596
13,83
708
6,14
11.537

100,00

HOMES
Nombre
%
920
15,43
4.309 72,27%
733
12,29%
266
4,46%
5.962

100,00

DONES
Nombre
%
794
14,24%
3.918 70,28%
863
15,48%
442
7,93%
5.575

100,00

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010
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5.1.3. Indicadors demogràfics

Total població (valors absoluts)
Proporció de joves [(pob. 0-14 anys /pobl.total)*100 ]
Proporció estrangers [(pob. Nacionalitat
estrangera/pobl. total)*100 ]
Proporció de gent gran [(pob. 65 i més anys
/pobl.total)*100 ]
Índex d’envelliment[(pob. 65 i més anys/pob.014)*100 ]
Índex de dependència global
[(( pob. De 0 a 14 anys + pob.65 anys i més) / pob. 1564 anys)*100 ]
Índex de dependència juvenil
[( pob. de 0 a 14 anys / pob. 15-64 anys)*100 ]
Índex de dependència senil
[( pob. 65 i més anys / pob. 15-64 anys)*100 ]
Índex de recanvi població en edats actives
[( pob. 60-64 anys / pob. 15-19 anys)*100 ]

PMH PMH PMH PMH PMH
2005 2006
2007
2008
2009
9.719 10.204 10.608 11.207 11.537
15,14 14,96 14,84 14,98 14,86
20,86

23,65

24,35

26,85

27,98

13,57

13,25

13,70

13,59

13,83

89,67

88,54

92,31

90,71

93,12

40,27

39,30

39,93

40,00

40,23

21,23

20,85

20,76

20,97

20,83

19,04

18,46

19,17

19,03

19,40

88,85

94,60

100,93 101,42 112,26

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010

5.1.4. Evolució de la població
TOTAL
HOMES
DONES

2005
9.719
4.970
4.749

2006
2007
2008
10.204 10.608 11.207
5.260 5.454 5.777
4.944 5.154 5.430

2009
11.537
5.962
5.575

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010

21

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
14.000
12.000
10.000

TOTAL

8.000

HOMES
6.000

DONES

4.000
2.000
0
2005

2006

2007

2008

2009

5.1.5. Indicadors demogràfics de la població de més de 65 anys

Total de la població major de 65 anys
Proporció de gent gran [(població 65 i més
anys/població total)*100] =
Índex d'envelliment [(població 65 i més
anys/població menys de 15 anys)*100] =
Índex de sobreenvelliment [(població 75 i més
anys/població 65 i més)*100] =
Índex de dependència senil [((població 65 i més
anys)/població 15-64 anys)*100] =

Sta.
Margalida
1.596
%

Part
Forana
68.089
%

53.995
%

122.064
%

13,83

14,76

13,46

14,03

93,12

94,36

92,19

93,42

44,36

47,22

49,44

48,08

19,40

21,21

18,70

19,76

Palma Mallorca

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010

5.1.6. Indicadors demogràfics per anys per a població de més de 65 anys

Proporció de gent gran =
Índex d'envelliment =
Índex de sobreenvelliment =
Índex de dependència senil =

PMH
2001
14,01
88,45
42,44
19,98

PMH
2003
14,10
92,15
41,44
19,96

PMH
2005
13,57
89,67
41,47
19,04

PMH
2007
13,70
92,31
43,77
19,17

PMH
2009
13,83
93,12
44,36
19,40

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010
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5.1.7. Estructura per grans grups d'edat de la població resident per tipus
de nacionalitat (PMH 2009)
5.1.7.1. Total població

Menys de 16 anys:
De 16 a 64 anys:
De 65 i més anys:
Total habitants

TOTAL
Freq.
%
1.806
15,65%
8.135
70,51%
1.596
13,83%
11.537
100,00

HOMES
Freq.
%
972 16,30%
4.257 71,40%
733 12,29%
5.962 100,00

DONES
Freq.
%
834 14,96%
3.878 69,56%
863 15,48%
5.575 100,00

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010

5.1.7.2. Població amb nacionalitat espanyola

Menys de 16 anys:
De 16 a 64 anys:
De 65 i més anys:
Total habitants

TOTAL
Freq.
%
1.416
17,04%
5.634
67,81%
1.259
15,15%
8.309
100,00

HOMES
Freq.
%
760 17,73%
2.972 69,33%
555 12,95%
4.287 100,00

DONES
Freq.
%
656 16,31%
2.662 66,19%
704 17,50%
4.022 100,00

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010

5.1.8. Població amb nacionalitat estrangera

Menys de 16 anys:
De 16 a 64 anys:
De 65 i més anys:
Total habitants

TOTAL
Freq.
%
390
17,04%
5.634
67,81%
1.259
15,15%
8.309
100,00

HOMES
Freq.
%
212 12,66%
1.285 76,72%
178 10,63%
4.287 100,00

DONES
Freq.
%
178 11,46%
1.216 78,30%
159 10,24%
1.553 100,00

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010
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5.1.9. Indicadors demogràfics per nacionalitat (PMH 2009)

Proporció de joves [(pob. 0-14 anys /pobl.total)*100 ]
Proporció de gent gran [(pob. 65 i més anys
/pobl.total)*100 ]
Índex d’envelliment[(pob. 65 i més anys/pob.014)*100 ]
Índex de dependència global
[(( pob. De 0 a 14 anys + pob.65 anys i més) / pob. 1564 anys)*100 ]
Índex de dependència juvenil
[( pob. de 0 a 14 anys / pob. 15-64 anys)*100 ]
Índex de dependència senil
[( pob. 65 i més anys / pob. 15-64 anys)*100 ]

Total
Nacionalitat Nacionalitat
població espanyola
estrangera
15,65
17,04
12,08
13,83

15,15

10,44

88,37

88,91

86,41

41,82

47,48

29,07

22,20

25,13

15,59

19,62

22,35

13,47

Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010

5.1.10.
Unió Europea
1.803
55,90%
Alemània: 901
Bulgària:
77
França:
67
Itàlia:
131
Polònia:
55
Portugal:
49
Regne Unit: 220
Roman:
156
Resta:
147
Total:

1.803

Població estrangera per continents i principals nacionalitats
Europa no
comunitària
39
1,2%

Rússia: 4
Ucranïa: 7
Resta: 28
Total:

39

Àfrica

Amèrica

Àsia

675
20,90%

632
19,60%

77
2,4%

Argèlia: 7
Marroc: 532
Nigèria: 41
Senegal: 65
Resta:
30
Total:

675

Argentina: 168
Bolivia: 7
Brasil: 36
Colòmbia: 182
Cuba: 34
Xile: 25
Equador: 93
Paragua: 4
Perú: 12
Rep.Domini: 15
Uruguay: 36
Veneçuela: 6
Resta: 14

Xina: 35
Pakistan: 8
Resta: 34

Oceania i
apàtrides
2
0,1%

Total
3.228
100%

Oceania i
apàtrides: 2
Total: 2

Total: 77

Total: 632
Font:: Secció Planificació IMAS a partir de la revisió del Padró municipal a 01-01-209. dades municipis, Illes Balears. INE 2010
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5.2. DADES SOCIOLABORALS
5.2.1. Mitjana anual atur 2009: comparativa amb la Mancomunitat Nord
EVOLUCIÓ ATUR REGISTRAT (mitjana anual 2009)
Per sexe i edat
Homes
Dones
Municipi
Santa Margalida
Mancomunitat Nord
% Sta. Margalida respecte
Mancomunitat Nord

Total
724
4.812

<25
78
482

25-44
241
1.585

>=45
113
768

<25
60
359

25-44
173
1.166

>=45
60
452

15%

16%

15%

15%

17%

15%

13%

Font: Secció planificació a partir de les dades del SOIB

5.2.2. Evolució de la taxa d'atur enregistrat
Població Població
Pobl. activa
Taxa atur
aturada afiliada (afiliats+aturats) (pobl.aturada/pobl.activa)
Mitjana anual 2009
724
3.178
3.902
18,55%
Mitjana anual 2008
3.503
4.017
12,80%
514
Mitjana anual 2007
3.511
3.676
4,49%
165
Mitjana anual 2006
3.400
3.779
10,03%
379
Mitjana anual 2005
3.252
3.664
11,24%
412
Font: Secció planificació a partir de les dades del SOIB (nombre de persones aturades registrades en les oficines del SOIB) i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social (xifra mitjana d’afiliació a la Seguretat Social).
Nota: Taxa d'atur registrada= pobl. aturada / pobl. activa (afiliats + aturats).

5.2.3. Evolució de la població aturada (mitjana anual)
EVOLUCIÓ ATUR REGISTRAT (mitjana anual)
Per sexe i edat
Homes
Dones
Municipi
Total
Any 2009 724
Any 2008 514
Any 2007 165
Any 2006 379
Any 2005 412

<25
78
54
13
33
35

25-44
241
163
28
92
100

>=45
113
70
24
41
52

<25
60
48
12
51
56

25-44
173
136
60
122
122

>=45
60
43
28
41
47

Font: Secció planificació a partir de les dades del SOIB
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6. CONTEXT INSTITUCIONAL
6.1. ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT
L´Ajuntament de Santa Margalida no disposa d´un organigrama general de
l´organització.
El departament disposa d´un organigrama de funcionament que és el següent:
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS
BATLE

REGIDORA

2 TREB. SOCIAL
(UTS)

1 AUX.
ADMV

12 TREB
FAMIL.

3 CUINER/
AUX.
CUINA

FISIOTERAPEUTA
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

Contratació externa
Contratació externa
Contratació externa.
Contratació externa

2
NETEJADOR
ES
(2)

1 EDUCAD.
PISE
(3)

3 EDUCADORS
ESCOLA VIVA
(4)

VOLUNT.

6.2. ELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS COMUNITARIS I
ESPECIFICS
6.2.1. Evolució del departament.
A finals dels anys 80 i principis dels 90 l´Ajuntament de Santa Margalida va
començar a donar els primers pasos amb el que respecta als serveis socials,
contractant professionals que asumissen les competències que en matèria de
serveis socials s´establiren arrel del” conveni pobles “signat amb el Consell
Insular de Mallorca per el desplegament dels serveis socials a tots els municipis
de l´illa.
De la mateixa manera i intentant donar resposta a les demandes de la població,
es va posar en marxa un menjador social que ofertava també un servei de
repartiment domiciliari del menjar i es va engegar el servei d´ajuda a domicili .
Va esser l´any 1996 quan l´Ajuntament va fer una aposta decidida envers els
serveis socials convocant una plaça de treballador/ora social en caràcter fixo per
tal de començar el desplegament seriós del departament i la posterior
consolidació del mateix.
Aquest mateix any es va destinar una auxiliar administrativa a mitja jornada a
aquest departament.
De manera molt resumida es pot concluir que aquestes dues figures
professionals no donaven a l´abast per fer front a les demandes que es rebien i
als projectes que es volien dur a terme.
Així donç s´anaren incoporant noves figures professionals, una treballadora
social i les treballadores familiars que es necessitaven per cobrir la demanda de
SAD emmarcades dins el Pla de Prestacions Socials Bàsiques.
No sense esforç i poc a poc s´anava avançant amb el desplegament del
departament de serveis socials al municipi.
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Va esser l´any a partir de l´any 2002 quan es va apostar de manera clara i
decidida per la sortida de la precarietat d´aquest departament i la consolidació
del mateix, que va culminar l´any 2005 amb la inauguració del centre de serveis
socials, infraestructura creada amb l´objectiu fonamental donar una asistència
de major qualitat als usuaris de serveis socials a la vegada que permetía possar
en marxa un centre de día, un recurs nou i demandat per a persones dependents
i les seves famílies dins el municipi i que va dur aparellat la incorporació de
noves figures professionals i la nova organització del departament.
A partir de l´any 2005 es compte donç amb una infraestructura i uns
equipaments que permeten el funcionament de tot el departament tant pel que fa
a serveis socials comunitaris bàsics com específics.
• UTS
• Centre de día
• Menjador
De la mateixa manera i amb la intenció per una part de donar millor atenció a la
població i per l´altre per facilitar el treball amb xarxa amb els professionals
sanitaris es va establir col.laboració amb l´Ibsalut per tal que la UTS de la zona
de Ca´n Picafort estigués ubicada dins la unitat sanitària de Ca´n Picafort. Es
així que desde l´any 2008 la població de la zona de Ca´n Picafort i les persones
de Son Serra que així ho desitjin son atesses a la nova ubicació de la UTS.
6.2.2. L’equip.
L’equip del departament de serveis socials es el següent:
1. Serveis Socials comunitaris bàsics
Número Categoria professional
2
treballadores socials
1
1
3
1

auxiliar administrativa
treballadora familiar
treballadores familiars
treballadora familiar

Jornada Relació laboral
100%
1 laboral fixa i 1
contrat indefinit
100%
laboral fixa
100%
laboral fixa
100%
Interines
75%
laboral fixa
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2. Serveis Socials comunitaris específics
b) 1.- Centre de dia
Número
6
1
1
1
1

Categoria professional
treballadora familiar
Treballadora familiar
Fisioterapeuta
Netejadora
Netejadora

Jornada
100%
100%
9 hores setmanals
30 hores setmanals
10 hores setmanals

Relació laboral
laborals fixes
Interina
contracte extern
contracte extern
contracte extern

b) 2.- Menjador
Número Categoria professional
Jornada
1
Cuinera
100%
2
Aux. Cuina
100%

Relació laboral
laboral fixa
laborals fixes

Segons el Pla Estratègic de Serveis Socials la dotació de les UTS en funció de la
població de la zona bàsica hauria d’esser la següent (la dotació mínima d’UTS
es 0,5):
- Municipis 10.001 a 20.000 h....... 1 UTS per cada 7.000 h
A la dotació d'UTS corresponent als criteris anteriors, s’hi afegeix el criteri de
dispersió, que es calcula segons les ràtios següents:
- Si el municipi té entre 1 i 5 nuclis, no es modifica la dotació d'UTS
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Com es pot comprovar segons la font aportada les 2 UTS del municipi compten
ara amb una dotació de 8 professionals i per l´any 2013 la ràtio de cobertura
prevista segons el pla estratègic de Serveis Socials de Mallorca de l´Imas, 20102013, s´hauria de comptar amb una ràtio de 11 professionals.
Aquest increment, tenguent com a manament legal el compliment de la la Llei
4/2009 d´11 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears i en concret el seu
article 41.2 diu textualment:
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“Cada unitat de treball social ha d´estar integrada, com a mínim, pels perfils
professionals següents: treballador o treballadora social, treballador o
treballadora familiar, educador o educadora social, i auxiliar administratiu o
administrativa”.
Segons aquest precepte legal, manquen a les dues unitats de treball social del
municipi els següents professionals:
1 auxiliar administratiu/administrativa
2 educadors /educadores socials
Respecte dels serveis socials comunitaris específics cal esmentar, pel que fa a
centre de día, que els professionals d´atenció directe (treballadores familiars)
son els que marca el BOIB on es regula la ràtio de cobertura dels esmentats
centres.
Per altre banda destacar que la Direcció del Centre, així com les funcions de
treballadora social són compartides amb les funcions de una de les UTS.
Pel que fa a menjador, l´altre servei comunitari específic, els tres professionals
són el personal mínim amb que es pot comptar donat el nombre de menús que
s´elaboran diàriament i atenguent a les seves característiques :
- s´ha de realitzar repartiment domiciliari del menjar als tres nuclis
de població del municipi
- el servei romàn obert de dilluns a dissabte tot l´any.
- El servei de neteja a fons de la cuina i el rebost el realizen les
treballadores del servei
Cal remarcar que aquests motius són els que fonamenten que durant el periode
de vacances de les persones que treballen a la cuina es necessita un reforç a
aquest servei.
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6.2.3. Infraestructura.
Com ja s´ha comentat abans la UTS de Santa Margalida està ubicada a l´edifici
de Serveis Socials, on també s´hi ubica el Centre de Día i el servei de menjador.
La infraestructura és de nova construcció i reuneix les condicions necessàries
per prestar els serveis de manera adienta.
Cal esmentar que està previst començar una obra d´ampliació a l´edifici que
afecta al Centre de día amb la construcció d´una nova sala i dos banys adapatats,
i al centre de serveis socials, amb la construcció de 3 despatxos pels
professionals de distints serveis que prestan atenció al municipi. (dependència,
Ofim i dona).
La UTS de Ca´n Picafort està ubicada a la Unitat sanitària d´aquest nucli, també
de nova construcció i les seves condicions per tant asseguren una atenció adienta
a la població.
Cal remarcar que a aquest nucli es compte amb un espai a l´antic centre sanitari
on s´hi presten diferents serveis del departament de Serveis Socials i on hi ha el
servei de rebost solidari i el ropero d´aquest nucli municipal.
6.2.4. Recursos econòmics. Evolució del pressupost.
Paral·lelament a l’augment d’oferta de serveis desde el departament, ha anat
augmentat el pressupost destinat a serveis tal i com es pot comprovar segons les
dades aportades pel departament d´intervenció:
Any 1996 Pressupost total Ajuntament 6.413.727´48 E.
Pressupost destinat a Serveis Socials 122.693´63 E.
Porcentatge destinat a Serveis Socials 1´91%.
Any 2000. Pressupost total Ajuntament 9.157.310´02.E
Pressupost destinat a Serveis Socials. 250.762´44 E
Porcentatge destinat a Serveis Socials 2´74 %
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Any 2010. Pressupost total Ajuntament 14.501.856´65 E.
Pressupost destinat a Serveis Socials. 834.060´00 E
Porcentatge destinat a Serveis Socials 5´75%.

6.2.5. Programes, projectes i activitats del departament
Els programes, projectes i activitats que actualment es duen a Santa Margalida
es detallaràn a continuació per sectors de població, tant si són serveis bàsics com
específics.
Cal esmentar que entre ells n´hi ha de propis, i d´altres es duen a terme amb
col.laboració de la CAIB, del Consell Insular de Mallorca (Imas) i altres entitats.
1.

POBLACIÓ GENERAL

1.1.- Servei d´informació, orientació i assessorament
Aquest servei és la porta d´entrada de les demandes dels ciutadans.
Qualsevol persona hi té accés amb cita prèvia dins l´horari de permanències.
S´atenen demandes urgents prèviament valorades com a tals. Les UTS tenen un
telèfon móbil que els permet atendre demandes prèviament derivades per la
policia local, guardia civil, jujats etc fora de l´horari habitual d´atenció.
Totes aquestes demandes es recollien fins el desembre de 2009, a un sistema de
registre informàtic anomenat SIAP. En aquest moment el SIAP s´està sustituint
per un nou sistema anomenat ESSAP implementat a Santa Margalida el primer
trimestre de 2010.
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Segons les memòries anuals realitzades pel departament de serveis socials
conjuntament amb l´equip de suport territorial de l´Imas de l´explotació de les
dades de registre de SIAP es pot veure clarament l´increment del volum de
demanda des de l´any 2000 fins a les darreres dades ha augmentat un 1484´23 %
siguent els sectors de població més demandants i per aquest ordre el de
infància/família, inmigrants i tercera edat.
Durant l’any 2009 s´obriren un total de 345 expedients que s´afegiren als que es
tenen oberts i es treballa d´anys anteriors.
De gener a maig de 2010 s´han obert 51?expedients fonamentalment per
demandes d´ajud econòmic.
1.2.- Ajudes no tècniques.
Ajudes econòmiques no periòdiques adreçades a persones en situació d´urgent o
greu necessitat , no incloses en sectors concrets de població.

1.3.- Repartiment de menjar procedent dels excedents de la CEE.
1.4.- Repartiment de menjar procedent de fons municipals
1.5.- Ropero municipal. Recollida i repartiment de roba.
1.6.- Servei d´ajuda a domicili.
Conjunt d´actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de
l´autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social i
promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència,
contribuint així a la integració i permanència de les persones en el seu entorna
habitual, mitjançant l´adequada intervenció i suport de tipus personal,
psicosocial, domèstic, educatiu i assistencial..
S´atenen casos puntuals d’usuaris que pertanyen al sector de població general,
no inclosos dins altres sectors .
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1.7.- Activitats de recollida de menjar a escoles i institut i posterior
repartiment (normalment dues a l´any).
1.8.- Compliment de mesures en benefici de la comunitat.
Conveni amb el CIS (centre d´inserció social que pertany a institucions
penitenciàries)
2.

TERCERA EDAT

2.1.- Servei d´ajuda a domicili.
(veure definició de SAD dins sector de població general)
Malgrat aquest servei s´adreçi a altres sectors de població, és la tercera edat el
col.lectiu d´usuaria de SAD més nombrós.
2.2.- Teleassistència.
Servei de suport els 365 dies a l´any amb molt bona acollida entre la població.
Actualment estàn instalats 71 terminals al municipi.
2.3.- Servei de menjador i repartiment domiciliari del menjar.
Actualment 34 usuaris gaudeixen aquest servei de manera domiciliària, als que
cal afegir els usuaris esporàdics de menjador i els usuaris de centre de día.
2.4.- Servei de bugaderia i planxa
2.5.- Ajudes económiques .
Aquest col·lectiu té dret a la tramitació de les ajudes de l´ Imas per aquest sector
de població i a les ajudes no técniques de l´Ajuntament per a població general.
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2.6.- Tramitacions:
Fonamentalment dependència, ajudes IMAS per tercera edat, estades a
residències de manera urgent o per estàncies temporals, programa de vacances
Imserso, sol.lcitud valoració grau de discapacitat per tarjes d´aparcament,targeta
intermodal, informs, pensions no contributives etc
2.7.- Grup de memòria i sentiments:
Programa per persones majors que volen mantenir les seves capacitats
cognitives. Col.laboració amb l´Imas.
2.8.- Elaboració de material adreçat a familiars cuidadors
2.9.- Servei de préstec de material: cadires de rodes, caminadors, grua...
2.10.- Sortida anual fora del municipi per tots els usuaris d´aquest sector de
població dels diferents programes municipals i els seus cuidadors principals.
2.11.- Centre de día:
30 usuaris poden gaudir del servei de centre de dia que inclou servei de
fisioterapia 3 dies a la setmana, servei d´higiene personal diari , servei lúdic i
ocupacional 2 dies a la setmana i servei de transport adaptat. S´ofereix aixi
mateix el servei de menjador.
Com a serveis complementaris s´ofereix el servei de perruqueria i el de
podología.
2.12.-Opertura a la comunitat:
• Anualment es realitza exposició de les activitats fetes al centre de día
amb motiu de la fira.
• Els nins del projecte d´infància “escola viva” venen a cantar nadales al
centre

37

3.

DISCAPACITATS

3.1.- Servei d´ajuda a domicili
3.2.- Servei de teleassistència
3.3.- Servei de menjador i repartiment domiciliari del menjar
3.4.- Servei de bugaderia i planxa
3.5.-Ajudes econòmiques .
Aquest col·lectiu té dret a la tramitació de les ajudes específiques que per aquest
col.lectiu té l´Imas,i a les ajudes no tècniques de l´Ajuntament per a població
general.Cal esmentar que tots els menors de 18 anys que siguin atessos a centres
especialitzats o rebin serveis terapeutics poden rebre la quantitat de 1.081 Euros
anuals com a aportació fixa de l´Ajuntament.
3.6.- Centre de día
Persones discapacitades majors de 55 anys.
3.7.- Tramitacions:
Dependència, pensions no contributives, tarja d´aparcament, certificat de
discapacitat, informs, Programa de vacances Imserso o estades a balnearis entre
les més importants.
3.8.- Sortida anual fora del municipi
Usuaris de distintes activitats i/o projectes i els seus familiars poden gaudir d´un
dia d´esbarjo fora del municipi amb altres usuaris i els professionals de l´equip
de serveis socials.
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3.9.- Suport a entitats que treballen el tema de les discapacitats:
• Conveni amb fundació “es garrover” per inserció laboral
• Contracte de neteja amb fundació “ es garrover”.
• Col.laboració amb ABDEM (associació balear d´esclerosi múltiple) i
subvenció
• Col.laboració amb AMADIBA (associació de mares de discapacitats de
Balears) per la realització al municipi de l´escola d´estiu i subvenció.
4.

INFANTS, JOVES I FAMILIA

4.1.- Informació general de temes del seu interès beques, accés a vivenda i
ocupació per joves, i subvencions, ajudes o demandes d´informació general pel
que respecte a família
4.2.- Ajudes econòmiques:
• Ajuntament, ajudes no técniques. Inclouen ajudes per despesses bàsiques,
tractaments terapeutics o d´altres, així com llibres de text, escoles d´estiu,
escoletes...
• Ajudes per families amb menors. Gestionades per l´Ajuntament
mitjançant conveni am l´Imas.
• Ajudes urgents . Gestionades per l´Ajuntament mitjançant conveni amb la
CAIB. Despesses bàsiques.

4.3.- Protocol d’absentisme escolar.
Es treballa amb les escoles i l´Institut del municipi.
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4.4.- Programa d´intervenció socio-educativa (PISE):
Adreçat a joves de 14 a 16 anys que presenten un risc potencial d´abandonar els
estudis abans de finalitzar el periode d´ensenyament obligatori.
Aquest programa es realitza mitjançant conveni amb la Conselleria d´educació i
gràcies a la col.laboració desinteressada d´empresaris del municipi que
acolleixen aquests joves a les seves empreses.
S´implementa mitjançant contracte extern.
4.5.- Programa socioeducatiu i lúdic “ escola viva”.
Adreçat a nins i joves entre 4 i 16-17 anys amb l´objectiu de treballar dins el seu
temps lliure una educacio en valors.
El programa té una durada de 12 mesos si bé els mesos d´estiu es canvien
horaris i activitats.
S’implementa mitjançant contracte extern.
4.6.- Compliment de mesures en benefici de la comunicat.
Menors que realitzen mesures educatives en benefici de la comunitat imposades
pel jutjat de menors.
4.7.- Programa de competències parentals.
Adreçat a augmentar les habilitats parentals i filials per aconseguir millors
relacions familiars.
Programa de la UIB i la Conselleria de Benestar Social. Duració 14 sessions a
raó d´una setmanal.
4.8.- Tramitacions: llibre de familia nombrossa, beques, participació a
programes familiars de l´Imas, bonus d´infància del govern balear... etc
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4.9.-Suport al programa prepara’t:
Adreçat a joves a partir de 16 anys amb l´objectiu de fomentar l´inserció laboral
dels joves mitjançant l´acompanyament i orientant la formació.
5.

IMMIGRANTS

5.1.- Taller d´alfabetització i habilitats socials per dones marroquines.
41 dones es beneficien actualment d´aquest taller que es realitza dos dies al nucli
de Santa Margalida i dos al nucli de Ca´n Picafort.
Per tal de potenciar l´assistència a aquest taller de formació,es dona un incentiu
econòmic de 1´5 Euros per día d´assistència a l´esmentat taller.
5.2.- OFIM itinerant:
Mitjançant conveni signat amb l´Imas un professional de l´oficina d´immigrants
vé cada 15 dies al municipi per atendre les demandes d´aquest sector de
població . L´objectiu fonamental es donar informació i facilitar l´accés als
recursos a aquest col.lectiu.
5.3.- Tramitacions i gestions:
Fonamentalment informes de vivenda i reagrupament, sol.licitud de retorn
voluntari. Apart d´aquestes tramitacions es realitzen d´altres tràmits tals com
tramitació de llibre de familia, bonus d´infància o d´altres, no específics per
aquest col.lectiu i adreçats a població general.
5.4.- Servei d´acompanyament a entitats i serveis tant municipals (escoles,
centres sanitaris,) com supramunicipals (hospitals, jutjats...)

41

5.5.- Ajudes econòmiques:
No existeixen ajudes econòmiques específiques per aquest col.lectiu, si bé tenen
accés a totes les ajudes que es gestionen al municipi adreçades a població
general.(Ajudes no técniques, ajudes per families amb menors, ajudes urgents).

5.6.- Servei Dualia:
Institut Balear de la dona amb el finançament del ministeri d´igualtat . Objectiu:
garantir l´atenció i la comunicació a les persones que desconeixen els idiomes
oficials.
• Servei de teletraducció inmediata telefònica les 24 hores del día els 365
dies a l´any en 7 idiomes
• Teletraduccions en altres 41 idiomes
5.7.- Altres serveis:
Tots els adreçats a població general. (Fonamentalment demanden menjador,
ropero,recollida menjar...
6.

DONA

6.1.- Servei Dualia:
Implementació i seguiment del protocol d´actuació del servei telefònic d´atenció
i protecció per víctimes de violència de gènere. (ATEMPRO)
6.2.- Col·laboració amb projecte DIANA:
Adreçat a dones amb especials dificultats d´inserció socio-laboral.
6.3.- Tramitacions d’ajudes econòmiques supramunicipals adreçades a aquest
col·lectiu.
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6.4.- Derivacions a recursos especialitzats
6.5.- Acompanyaments a recursos supramunicipals
6.6.- Ajudes econòmiques:
Si bé no existeix pressupost específic per aquest sector de població, les dones
accedeixen a les ajudes no técniques municipals com a població general.

7.

COOPERACIÓ SOCIAL.

7.1.- Aportació económica al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
adreçada a ajudar al finançament de projectes de desenvolupament al tercer
món.
7.2.- Aportació económica a les monjes combonianes per dur a terme projecte
socio-sanitari a Chad.
7.3.- Aportació económica a les monjes agustines per dur a terme projecte de
menjador social a Perú.
7.4.- Aportació económica a l´associació d´amics del Tilloli per el manteniment
d´una escola a India.
7.5.- Aportació económica a l´associació Llevant en marxa. Equipament
hospital a Burundi
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7.6.- Altres activitats realitzades:
• Associació escola en pau.Acolliment en families de nins i nines
saharauis que estodien a Mallorca.Aportació econòmica
• Associació d´amics i amigues del poble saharaui. Participació en el
programa “ vacances en pau”. Acolliment en families durant l´estiu de
nins i nines saharauis.
• Col.laboració amb l´associació per ells. Acolliment en families durant
l´estiu de nins i nines de bielorusia . Elaboració d´informs.
• Aportacions económiques devant situacions d´urgent necessitat
6.3. Altres recursos del municipi:
6. 3.1.-Recursos sanitaris:
Un centre sanitari a Santa Margalida i un centre sanitari a Ca´n Picafort. A Son
Serra els ciutadans son atessos per un metge del centre sanitari de ca´n Picafort
que es desplaça a aquest nucli de població dos cops a la setmana.
L´Hospital de referència és el de Inca, si bé molts d´usuaris segueixen siguent
atessos a l´Hospital de Manacor antic hospital de referència.

6. 3.2.-Recursos educatius.
Es compta amb dues escoles una al nucli de Santa Margalida i l´altre al de Ca´n
Picafort on els nins i nines poden cursar fin a sisè. Els nins i nines de Son Serra
poden triar una de les dues escoles, si bé normalment cursan fins a sisè a l´escola
de Santa Margalida fonamentalment per tema de transport.
A partir del primer curs d´ESO la població escolar dels tres nuclis de població
gaudeix d´un Institut ubicat al nucli de Santa Margalida.
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6.3. 3.-Recursos culturals.
L’oferta d’activitats culturals s’organitza majoritàriament des de l’àrea de
cultura de l´Ajuntament. Aquesta oferta abarca desde la formació per a adults
fins a cursets i activitats d´oci i temps lliure.
Tots els nuclis de població compten amb servei de biblioteca on també s´hi
organitzen activitats majoritariament adreçades al col.lectiu infantil.
El nucli de Santa Margalida compta amb una escola de música.
Des de l’any 2009 es compte al municipi i en concret al nucli de Santa
Margalida amb un centre cultural dotat de sales on es realitzen activitats diverses
i un auditori.
6.3..4.-Altres recursos:
Residència i centre de día per a majors amb dependència, recurs ubicat al nucli
de Ca´n Picafort, i associacions, clubs d´esport, poliesportius ubicats als nuclis
de Santa Margalida i Ca´n Picafort.
6.3..5.-Activitats puntuals:
Es realitzen durant l´any activitats puntuals tals com escola d´estiu, obres de
teatre, conferències...
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7. DAFO
Seguint amb la mateixa línea metodológica que s´ha emprat per la el.laboració
del diagnòstic del pla estratègic del Consell Insular de Mallorca, s´ha triat
l´anàlisi DAFO ja que a partir de la identificació de les Debilitats, les amenaces,
les fortaleçes i les oportunitats dels serveis socials permet fer una anàlisi
estratègica de les necessitats, establint les prioritats a partir de la comprensió de
la situació i la seva evolució previsible.
El DAFO va esser realitzat per part de tot l´equip de Serveis Socials per tal de
poder realitzar el diagnòstic de la situació dels serveis socials al municipi a
partir del qual es puguin dissenyar/ planificar línees d´intervenció prioritàries
per tal de donar respostes a la ciutadania de manera eficaç i eficient des de
criteris de qualitat.
Anàlisi intern:
DEBILITATS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manca de temps per fer treball en equip
Manca de temps per fer treball comunitari
Manca de temps per fer el seguiment dels casos
Manca de protocols d´intervenció
Increment excessiu volum de feina individual/familiar
Increment volum de feina de planificació i coordinació
Desconeixement del funcionament i organització dels serveis socials des
de altres departaments municipals
Manca de coordinació amb altres departaments municipals
Manca de personal administratiu
Manca d´un sistema informatiu que permeti un registre adequat
Manca de temps per formació
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FORTALECES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilitat
Flexibilitat front als canvis
Capacitat per afrontar i resoldre dificultats/problemes
Motivació
Voluntat per fer les coses ben fetes/qualitat
Decissió ferma de fer feina en equip
Polivalència de totes les persones que integren el departament
Companyerisme
Bon ambient de feina
Interès per aprendre/evolucionar
Capacitat de feina
Optimisme/ sentit de l´humor
Experiència professional de totes les persones del departament
Estabilitat laboral
Espais adequats per poder fer feina

Anàlisi extern:
AMENACES
• Creixement constant del volum de demandes degut fonamentalment a la
cojuntura econòmica
• Augment de les demandes que requereixen assistència de llarga durada
• Aparició de nous sectors de població especialment vulnerable
• Diferents maneres de veure les coses des de altres departaments
municipals (burocràcia excessiva)
• Que es seguesqui percebent el departament de serveis socials com un
departament que sols genera despesa
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• Manca de coordinació amb altres departaments municipals i manca de
protocols amb els mateixos
• Percepció des de fora de certa descoordinació institucional
• Necessitat des de tota la organització de concienciació de que cal fer
feina de manera planificada
• Retalls pressupostaris
Aquestes amenaces que es perceben fan que el departament de serveis socials
cregui que s´ha de treballar per asumir els següents reptes:
• Donar resposta a les demandes de la població de manera eficaç, eficient i
ràpida donat per una part a l´augment de les demandes que necessiten
d´una ràpida intervencio i per l´altre a l´augment de l´exigència social
• Donar respostes de manera integral
• Donar difusió als programes , projectes i activitats que es duen a terme al
departament
• Treballar per desvincular totalment serveis socials de marginació .
• Treballar per augmentar la participació de la població.
OPORTUNITATS
• Nova llei de Serveis Socials com a punt de partida d´un nou model de
serveis socials
• Voluntat de planificar des de totes les administracions
• L´actual situació de crisi com a motor de la planificació i racionalització
dels recursos
• Valorar la coordinació entre diferents departaments municipals com a eix
fonamental per tal de donar respostes eficaces i eficients a la ciutadania
• Bon moment per aprendre i innovar
• Bon moment per donar impuls al departament i consolidarlo
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Diagnòstic
Tota la informació i documentació necessària recollida i analitzada durant
l´elaboració d´aquest pla ens ha permés reflexionar sobre la realitat que ens
envolta dins aquesta especial cojuntura que es viu.
Si bé es cert que la realitat es canviant i que els professionals de serveis socials
cal que sempre estiguin vigilants a aquest canvis que constantment es
produeixen, és en aquests darrers anys quan els canvis s´han fet més palessos i
han sotmés als professionals a nous reptes, a noves situacions a les que intenten
donar resposta de manera eficaç i eficient.
Però serà a partir de la planificació acurada i jerarquitzada de les necessitats i de
la adopció de determinades polítiques de despesa pública, que responguin als
criteris d´eficiència i economia, quan s´aconseguirà l´ordre social just, és a dir
una societat més feliç.
Els serveis socials han passat d´una vessant assitencialista i estigmatitzadora a
voler esser uns serveis preponderants en la protecció de les persones davant les
dificultats o problemes amb els que es trobin al llarg de tota la seva vida.
Cal continuar amb les intervencions que es realitzen en persones, families i
col.lectius que han estat considerats, desde sempre, els demandants clàsics de
serveis socials, si bé s´ha de donar resposta a altres necessitats sorgides aquests
darrers 20 anys fruit fonamentalment de:
a.- un canvi en el model familiar . Diversitat de families, de rols i de nuclis
familiars,
b.- l’entrada de la dona en el mercat laboral com a fet ja irrenunciable.
c.- l´envelliment demogràfic. Augment de la taxa de dependència.
e.- la dificultat del joves per emancipar-se
f.- la violència cap a les dones
g.-Augment de la població fonamentalment fruit del moviment migratori tot
això dins un contexte de especial dificultat, la crisi econòmica, que ha fet
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augmentar molt significativament el volum de demanda, especialment de
persones/families en atur, ja que un gruix de població s´ha vist empés a
sol.licitar ajuda als serveis socials per cobrir necessitats bàsiques i han nascut
noves borses de pobresa.
Lluny de voler considerar-ho com una amenaça, aquests canvis volen esser
considerats com una oportunitat per aconseguir la justicia social treballant per
evitar l´exclusió social i fomentar la igualtat entre persones.
Cal estar especialment pendents de:
Les persones majors, ja que l´augment de la expectativa de vida i els canvis
que es produeixen en el model de familia i en el rol de la dona considerada
tradicionalment la cuidadora principal, poden derivar en situacions que
requeresquin d´una intervenció de les institucions per agarantir un tracte adequat
a aquest sector de població.
A nivell supramunicipal es considera fonamental treballar per tal de aconseguir
la conciliació de la vida familiar i laboral.(legislació,concienciació de tots els
implicats, ...).
Els infants i els joves especialment durant els moments d´oci i temps lliure
d´aquests. Durant aquests moments aquest col.lectiu és especialment vulnerable,
i es posen de manifest les feblesses del sistema front a aquest col.lectiu. Els
problemes de consum de substàncies, els accidents de trànsit , les relacions entre
iguals i la violència, entre d´altres, fan que es fassi evident la necessitat de
treballar de manera planificada amb aquest col.lectiu i les seves families, per
conseguir la formació i maduració d´aquest sector de població.
Dins el municipi de Santa Margalida existeix una oferta d´activitats lúdiques,
culturals i esportives adreçades als infants i joves, a les que caldrà tenir
especialment esment per tal d´anar adequant-les a les demandes d´aquest sector.
Es vol fer especial esment a una circumstàcia que afecta de manera especial els
nostres joves. Tradicionalment els joves no es preocupaven excesivament per la
seva formació donat que trobaven feina dins el seu mateix municipi,
fonamentalment al sector de l´hosteleria. Inclús molts d´ells abandonaven la
seva formació per anar a treballar. En aquest moment ens trobam amb un gruix
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molt important de joves en situació d´atur i amb molt baix nivell de formació i
qualificació professional, amb els que caldrà fer feina desde programes
municipals i amb coordinació amb entitats supramunicipals per fomentar la
formació dels joves amb l´objectiu d´aconseguir la seva inserció laboral.
Els Immigrants i en especial les noves formes de relacions socials que du
aparellat el fenòmen de l´immigració.
És un fet que la immigració ha suposat un canvi dins la nostra societat.
Dins el municipi viven persones de llengües diferents, amb diferents cultures, de
diferents raçes i religions i amb uns valors diferents als coneguts.
Això pot comportar tensions, i per tant cal tenir especial esment tant desde
l´administració com des de tots els col.lectius i entitats del municipi, i treballar
conjuntament en dues vessants:
1.- Intentar concienciar tota la població de que les diferències són enriquidores
per la nostra societat
2.- Intentar que els col.lectius de persones immigrants s´adaptin i s´integrin dins
la nostra xarxa social
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8.- LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
La planificació estratègica és un procés que pretén assolir un futur desitjable a
partir de l´anàlisi de la realitat interna i externa de l´organització i de les
capacitats d’aquesta.
Com ja s´ha comentat abans, és intentar disenyar una fulla de ruta on a partir
del que es té, es defininesqui on es vol arribar, tenguent en compte els
mitjans reals de que es disposa.
En resum, la planificació estratègica cerca la coherència de les actuacions que es
duen a terme desde serveis socials tant a nivell municipal com supramunicipal.
Les línees d´actuació cal siguin concretades anualment mijançant el pla operatiu
del departament.
Després de l´anàlisi que va realitzar el departament de serveis socials aquestes
línees estratègiques per l´any 2010 es concretaren en:
1.- Consolidar el departament de serveis socials. Els dos objectius que es fixaren
foren:
a.- donar una atenció individual/familiar i comunitària de qualitat
b.- consolidar l’estructura del departament i adaptarla a la llei
2.- Consolidar els projectes que es duen a terme
3.- Engegar projectes nous
D´aquestes línees d´actuació cal en surtin linees estratègiques sectorials, que es
concretin amb els oportuns projectes, adreçades prioritariament a:
1.- Infància / joventut (Titol IV, Art 67.4, Llei 4/2009 de serveis socials de
les Illes Balears) .
2.- Persones dependents.(Llei 39/2006 de promoció de l´autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència).
3.- Immigrants
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9.- AVALUACIÓ

Es crearà una comissió de seguiment del pla i dels diferents plans operatius
anuals que treballarà la redacció d´indicadors per tal de realitzar el seguiment i
l´avaluació.
Es consensuarà entre els responsables municipals i els de l´Imas els intregrants
de la mateixa, així com la periodicitat de les reunions.
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ANNEXES

1.
2.
3.
4.
5.

Pla operatiu 2010.
Reglament municipal d´ajudes no técniques
Reglament municipal del servei d´ajuda a domicili
Reglament municipal de funcionament del centre de dia
Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de SAD, teleasistència,
servei de bugaderia i servei de dutxa
6. Ordenança de menjador i menjar a domicili.
7. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del Centre d’entrades
diurnes.
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10. PLA OPERATIU
Linia
actuació

Objectius

Iniciatives estratègiques

1. CONSOLIDAR I DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

Divulgar els projectes que es duen a
terme als SSSS i millorar-ne l´imatge
Facilitar l’accés dels usuaris a les
carteres de serveis
Reduir el temps d’espera

T
A
M
E

Linia
actuació

Enregistrar tota l´informació
Fomentar la participació efectiva dels
usuaris
Implementar protocols i registres
més eficients.
A. Donar una
atenció individual
familiar i
comunitària de
qualitat

Objectius
B. Consolidar

Responsable

Recursos
Necessaris

COORDINADORA

POLÍTICS
TS
INFORMÀTIC

Gener 2010 a març 2010
Gener a desembre 2010

COORDINADORA

TS

COORDINADORA

AUX. ADMIN

Elaboració enquestes grau satisfacció

Gener 2010 a març 2010

COORDINADORA

TS
INFORMÀTIC

Avaluació dels existents i replantejament
dels nous.

Gener a desembre 2010

COORDINADORA

TS

COORDINADORA

SECRETARI
INTERVENTOR
POLÍTICS
TS

COORDINADORA

TS

COORDINADORA

POLÍTICS
TS

COORDINADORA

TS

COORDINADORA

TS

COORDINADORA

POLÍTICS
TS

Accions Concretes

Obrir els espais a la població general
Tríptics informatius
Pàg web
Ampliar l’horari d’atenció fins el 30 març.
Contractar aux. administrat / aux
informador/ora

Revisar reglaments i ordenances

Estudiar la modificació regla ment ajudes
no tècniques, reglament SAD.

Millorar les coordinacions i
articulacions

Continuar les reunions periòdiques que
es mantenen.

Crear espais d’avaluació

Avaluar enquestes realitzades

Aconseguir major apropament dels
recursos als ciutadans
Potenciar la coordinació amb el
sistema de salut

Sol·licitar transferències ajuds3º edat i
discapacitats IMAS
Establir mesures de coordinació sociosanitària.

Promoure / facilitar / incentivar la
formació continua professionals.

Participació cursos formació

Iniciatives estratègiques
Realitzar Pla Municipal SSSS

Accions Concretes
Diagnòstic / Redacció Pla

Data Inici/Tancament

Gener a desembre 2010

Gener 2010 a març 2010

Gener a desembre 2010
Gener a desembre 2010
Octu,desemb, gener,
març 10
Gener a desembre 2010
Gener a desembre 2010

Data Inici/Tancament
Gener -juny 10

Responsable
COORDINADORA

Recursos
Necessaris
Aux. Adm.
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l’estructura del
departament i
adaptar-la a la llei
Mantenir actualitzat l’inventario de
serveis i programes
Donar conèixer-los a població
general

Ampliar recursos humans

Millorar els sistemes de comunicació
entre diferents departaments
municipals

IDAR ELS
PROJECTE
S QUE ES
DUEN A

Linia
actuació

Objectius

Consolidació
prestació bàsica
SAD i aplicar llei
dependència

Iniciatives estratègiques

Millorar l’atenció als usuaris
dependents i els seus familiars.

Reunions suport IMAS
Presentació Pla
Aprovació pla a plenari
Revisar periòdicament l’inventario i
mantenir actualitzat el catàleg.

Informàtic
POLÍTICS
Abril,setembre
desembre 2010

Ficar dades pàg web municipals.

Gener – febrer 2010

Aprovació per ple noves contractacions
l’educador i psicòleg.

Gener 2010

Dotació partida pressupostària.

Gener 2010

Redacció bases contractació i
publicació.
Realització proves selecció
Establir protocols
Fixar reunions periòdiques

Accions Concretes

Donar més informació recursos i
prestacions
Ampliar horaris SAD
Curs familiars cuidadors

Febrer - Març2010

COORDINADORA
COORDINADORA
COORDINADORA
COORDINADORA

COORDINADORA
REGIDORA

Abril - 2010Gener – desembre
2010

COORDINADORA

Data Inici/Tancament

Responsable

Gener –desembre 2010

COORDINADORA
POLÍTICS

Juny 2010

TS
POLÍTICS
SECRETARI
INTERVENTORA
REGIDORA
TS
REGIDORA
TS
ALTRES CAPS
DE
DEPARTAMENT

Recursos
Necessaris
POLÍTICS
TS
IMAS
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Facilitar l’accés dels usuaris als
professionals d’atenció a la
dependència
Consolidar centre
de dia /Menjador

Consolidació curs
alfab. i hab. socials
dones immigrants.

Aconseguir recursos econòmics.
Conveniar places CAIB (dependència)
Consolidar plaça ajudant cuina
Acabar de dotar la cuina

Dotar partida pressupostària
Contractació mediadora

Donar un despatx als professionals per
elaboració PIA i entrevistes.
Sol·licituds subvencions
Enviar doc signada conselleria
Aprovar bases contractació
Compra muntacàrregues

3.ENGEGAR
PROJECTES
NOUS

Linia
actuació

Dotar partida pressupostària

Consolidar
projecte infància /
joventut.

Dotar / consolidar partida
pressupostària

Objectius

Donar cobertura a
necessitats
emergents:
Alimentació i roba
Vivenda

Iniciatives estratègiques

Gener 2010
Gener – abril 2010

COORDINADORA
COORDINADORA
COORDINADORA

Juny 2010
Gener 2010

COORDINADORA
COORDINADORA

Conveniar els ajuts

TS
AUX. ADMIN
TS
INFORMÀTIC
TS
SECRETARI
INTERVENTOR
POLÍTICS
TS

Aprovar partida pressupostària

Aprovar tipus contractació
Consolidació ajuds
projectes3er Mon

Gener 2010

Gener – abril 2010
Desembre 2010

COORDINADORA
COORDINADORA

TS
POLÍTICS
TS

Gener –desembre 2010
Desembre 2010

COORDINADORA
COORDINADORA

TS

Responsable

Recursos
Necessaris

Revisar memòries, seguiment
Seguiment projecte
Avaluació

Accions Concretes

Data Inici/Tancament

TS
Incentivar/potenciar voluntariat per
rep. menjar i ropero

Reunions associacions municipals

Gener 2010

COORDINADORA
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TS

Tríptics
Incentivar recollida roba i menjar

Gener – desembre 2010

TS - MESTRE

IES / ESCOLES
Dotació partida pressupostària.
Facilitar l’estada temporal a famílies
a un habitatge durant un període
breu

Contractes amb municipis veïns que
gaudesquin d’aquest servei
Intentar signar compromisos
institucionals per garantir aquest recurs
Redactar projectes

Formació /
ocupació

Promoure / potenciar cursos de
formació

Gener 2010
Gener - abril 2010
abril – juny 2010
Gener – febrer 2010

Dotar de partida pressupostària
Sol·licitar subvencions

INTERVENTORA

COORDINADORA

TS,
POLÍTICS
POLÍTICS

POLÍTICS

TS

COORDINADORA

TS

COORDINADORA

TS

INTERVENTORA

POLÍTICS
TS

Gener 2010
COORDINADORA
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* Reglament municipal de ajudes no tècniques.

* Reglament municipal del servei d’ajuda a domicili

* Reglament municipal de funcionament del centre de dia.

* Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de SAD,
teleassistència, servei de bugaderia i servei de dutxa

* Ordenança de menjador i menjar a domicili

* Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del Centre d’entrades
diurnes.

