El Consell de Serveis Socials inicia la seva tasca amb l’estudi del Pla Estratègic de Serveis
Socials i la Cartera de serveis
Fina Santiago presidí la constitució d’aquest òrgan consultiu i de participació, fruit de
la Llei de serveis socials de les Illes Balears
La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, i el director general
de Planificació i Formació de Serveis Socials, Andreu Horrach, presidiren la constitució
del Consell de Serveis Socials, òrgan consultiu i de participació, fruit de la Llei de serveis
socials de les Illes Balears, que propiciarà la deliberació entre les administracions i els
diversos actors de la societat civil –àmpliament representada– en els processos de presa
de decisions, amb la finalitat de millorar el sistema de serveis socials i enfortir el capital
social.
La consellera informà els integrants del Consell de Serveis Socials que la primera tasca
que els encomanarà la Conselleria serà l’estudi de dos documents “molt importants per
al futur del sector”, com són “el Pla Estratègic de Serveis Socials i la Cartera de serveis,
document en què s’estableixen les prestacions econòmiques i tècniques a les quals
tenen drets els nostres ciutadans i amb quina temporalitat es poden adquirir”.
La creació del Consell de Serveis Socials està prevista en la Llei 4/2009, de serveis
socials de les Illes Balears, que vol elevar aquest sector –el desenvolupament del qual
fins ara ha anat lligat a voluntats polítiques– a la categoria de dret universal que tenen
la sanitat o l’educació.
Santiago incidí que, dins del marc de “l’impuls de la política pública que intentam fer
des de la Conselleria, la participació hi ha de ser molt present”, cosa que, al seu judici,
s’ha demostrat amb la creació de tota una sèrie d’organismes com ara “el Comitè
d’Ètica, ja constituït per professionals i col·legis professionals, la Comissió de Benestar
Social o el Comitè d’Entitats Socials, “en què no és present l’Administració però si els
professionals del sector, la majoria dels quals formen part de les entitats socials”.
Aquest impuls de la política de participació respon, segons Santiago, a la necessitat
que hi hagi “una ciutadania activa i compromesa amb els serveis, i que es fomenti cada
vegada més la col·laboració de les organitzacions representants de la societat civil”.
“Des de la Conselleria, pensam que les entitats tenen un pes important en dos temes: el
reivindicatiu, i la gestió i la valoració de les situacions”, va dir, al mateix temps que va

anunciar que un dels reptes que afronten ara Administració i entitats “és la presa de
decisions”, aspecte en el qual farà un paper molt important el Consell de Serveis
Socials.
El decret que en regula la creació i la composició estableix que el Consell de Serveis
Socials de les Illes Balears té les funcions següents:
a) Deliberar sobre la situació i l’orientació general dels serveis socials a les Illes Balears.
b) Emetre un informe anual sobre l’estat dels serveis socials i trametre’l al Govern
perquè en doni compte al Parlament.
c) Debatre sobre els projectes de normativa general autonòmica i els projectes de plans
d’actuació, plans sectorials i plans estratègics en matèria de serveis socials d’àmbit
autonòmic abans que s’aprovin, i emetre’n els informes preceptius.
d) Debatre sobre els avantprojectes autonòmics de pressupost i la seva liquidació, i
sobre la cartera de serveis socials de l’Administració autonòmica, i emetre’n informes.
e) Fer el seguiment de l’execució dels plans, els programes i els pressuposts d’àmbit
autonòmic.
f) Formular propostes i recomanacions per millorar la prestació dels serveis socials.
g) Deliberar sobre les qüestions que la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració sotmeti a la seva consideració.
h) Fer públics els seus informes.
i) Valorar l’evolució dels diferents instruments de planificació.
El Consell estarà integrat per:
a) La presidenta, que serà la consellera d’Afers Socials.
b) El secretari o la secretària, que ha de ser un funcionari adscrit a la Conselleria
esmentada.
c) Els vocals, que superaran els 30, amb un gran pes dels col·legis professionals
afectats, les persones usuàries dels serveis socials i les entitats no lucratives que
col·laboren en el sector.
Així, la representació institucional es redueix a quatre representants de diferents
conselleries del Govern, un altre per cada consell insular, un de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) i un més de l’Ajuntament de Palma.

Per part de la societat civil hi haurà més de vint representats. Seran vocals un
representant de cada un dels col·legis professionals següents: metges, psicòlegs,
pedagogs, treballadors socials, educadors socials, infermers i terapeutes ocupacionals.
També hi haurà un mínim de cinc vocals representants de les persones usuàries dels
serveis socials i de les entitats defensores dels interessos dels ciutadans.
A més, seran nomenats vocals: dues persones en representació de dues entitats socials
sense ànim de lucre que col·laborin en la gestió dels serveis socials; dues més en
representació de dues xarxes d’entitats socials amb prestigi reconegut en el sector; dues
en representació dels sindicats; dues més per part de les organitzacions empresarials, i
dues més per la Universitat de les Illes Balears, que completen la composició –
majoritàriament social– de la vocalia del Consell de Serveis Socials.
La creació d’aquest òrgan consultiu comporta –entre d’altres– l’obligació de la
Conselleria d’Afers Socials d’informar-lo periòdicament de les sancions greus i molt
greus imposades per incompliment de la normativa de serveis socials. Amb caràcter
urgent, se l’informarà de les que comportin la suspensió temporal o definitiva d’un
servei.
Igualment, se l’informarà del nombre i el tipus de sol·licituds i demandes rebudes en els
diversos sectors i serveis, de la concessió de subvencions i ajuts a entitats privades sense
ànim de lucre, a administracions públiques i a altres entitats públiques que treballen als
serveis socials. Finalment, se l’informarà dels convenis i acords que subscrigui el Govern
en matèria de serveis socials.

