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ANTECEDENTS

Els Serveis socials descentralitzats des de la 
seva creació

CONSEQÜÈNCIES:

Implementació desigual en el territori, en 
temporalitat, en organització, en estructura 

dels recursos i en sistemes de tractament de 
la informació.



  

PLA DE PRESTACIONS 
BÀSIQUES (PPB)

1988 Pla Estatal: Intent d’unificació i de dotar estructura  i 
organització dels SSSS.

Mitjançant convenis de finançament amb els muncicipis    
determina les prestacions obligatòries que han prestar els 
Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) que estructura 
en cinc blocs:

● Informació i Orientació

● Servei d’Ajuda a Domicili

● Allotjament Alternatiu

● Prevenció i inserció

● Foment de la Solidaritat i Cooperació



  

SIUSS
Sistema d’informació d’usuaris de Serveis Socials 

● Sistema estatal que es crea a l’any 1994 amb l’intent de unificar els 
sistemes de registre de les diferents comunitats autònomes i 
disposar de dades en relació a la tasca i perfil dels usuaris dels 
serveis socials municipals

● No totes les CCAA s’adhereixen i l’implementació es fa a diferents 
velocitats

● Parteix de l’estructura de recursos del PPB

● A Balears només s’adhereixen a l’aplicació Eivissa i Menorca

● A Mallorca s’utilitzen tres aplicacions diferents segons el municipi

● El SIUSS ha de conviure amb altres sistemes de registre i de gestió 
de dades

● 2015: SIUSS  passa a entorn web

● 2017: Administració electrònica



  



  

CODIS DE RECURSOS, DEMANDA I 
VALORACIÓ DEL SIUSS

CODIS DE DEMANDA I  RECURSOS: 

● 1. Informació, Orientació, Valoració i mobilització de recursos

● 2. Prestacions i Actuacions de de Suport a la Unitat de Convivència i d’Ajut a Domicili

● 3. Prestacions, Actuacions i mesures d’allotjament Alternatiu

● 4. Prestacions i Actuacions de Prevenció i Inserció Social

● 5. Recursos Complementaris per a la Cobertura de Necessitats de Subsistència  

CODIS DE VALORACIÓ

Necessitat relacionada amb:

● Adequada informació sobre l’accés als recursos

● Adequada convivència personal i familiar

● Adecuada convivència i integració social

● Manca de mitjans per a la subsistència



  

ESTAT D’IMPLEMENTACIÓ 
ACTUAL A MENORCA

   NIVELLS: 

● MINISTERI

● COMUNITAT AUTÒNOMA

● CONSELL INSULAR (CA)

● 8 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS (SSCB)

● 8 UNITATS DE TREBALL SOCIAL (UTS)

● 66 USUARIS ACTUALS DE GESTIÓ
● 26 Treballadores Socials
● 15 Educadores Socials
● 11 Psicòlogues
● 12 Administratives i Auxiliars Administratives
● 2 Altres



  

CONVIVÈNCIA DEL SIUSS AMB ALTRES 
SISTEMES

No hi ha possibilitats actuals de comunicació amb els 
altres sistemes

● SISAAD (Sistema d'Atenció a la Dependència)

● Plataformes de interoperabilitat ( Pinbal, Registre 
Nacional de Prestacions)

● Aplicatius CIM ( Siladmin, Àlia…)

● Tramitació electrònica d’expedients



  

PRINCIPALS DIFICULTATS

● La seva dimensió dificulta completar tot el registre 
de dades per el temps que s’ha de invertir. 

● Disparitat de criteris en la cumplimentació 

● Aplicatiu amb moltes incidències i equips obsolets 

● Dismininució del suport tècnic i formatiu per part del 
Ministeri i CAIB

Explotació poc fiable i de baixa qualitat



  

CONCLUSIONS 

Incompliment de l’obligació que tenim els 
professionals dels serveis socials de:

● Donar visibilitat a la realitat social de l’illa i de les 
persones que s’atenen als SSCB

● Donar a conèixer la tasca professional que es 
duu a terme en els diferents serveis socials

● Fer una óptim diagnòstic de situació i necessitats 
dels ciutatans de Menorca que permeti una 
adeqüada planificació dels recursos



  

NOUS REPTES
● Nous sistemes d’indicadors i de registre (OBSAM)

● Administració electrònica

● Proposta de canvi a nou sistema HSI (IMAS):

➔ Avançament cap un sistema unificat a Balears

➔ Suport tècnic més pròxim

➔ Major capacitat d’adaptació a les necessitats específiques

➔ Possibilitat d’explotació a la carta

➔ Adaptació a la gestió electrònica d’expedients i a models de 
tramitació de recursos propis

● Assolir una major conciència tècnica i política de que un 
sistema de registre òptim es un dels pilars fonamenals per 
un sistema de serveis socials de qualitat

● Assolir una major inversió en estudis, en equipaments,  i en 
personal tècnic de suport i planificació
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