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LA JORNADA en el marc normatiu
La Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, a l’art.22 defineix les Prestacions econòmiques, d’entre les tècniques i
tecnològiques i que a la vegada, totes formen part de les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials.
A més dites prestacions, es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, dret de concurrència o urgència social, i un dels aspectes més
importants en quant a les prestacions econòmiques a que fa referència la Llei 4/2009, és que queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la
normativa general de subvencions.
A l’art. 24, la Llei, inclou que la Cartera de Serveis Socials és l’instrument que determina el conjunt de les prestacions del Sistema públic de
Serveis Socials.
El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen
principis generals per a les carteres insulars i locals, prorrogat per la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020.
Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies. Art. 19. Ajuts d’emergència.
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El sistema públic de serveis socials ha d’integrar en la cartera de serveis socials ajuts d’emergència destinats a resoldre situacions de
necessitat que afectin les famílies que es troben en situació de necessitat. Aquests ajuts no tenen caràcter subvencional i estan vinculats a
una valoració i una proposta tècnica o professional.
Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’Atenció i els drets de la Infància i l’Adolescència, a l’art.42.4.Les administracions públiques,....han d’
assegurar la cobertura de necessitats bàsiques als menors d’edat.
El Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic, a l’art.1. es determina l’objecte del Decret Llei, aquest és
regular les prestacions socials de caràcter econòmic que s’emmarquen en l‘àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.
Amb la derogació de la Llei 6/2013, de 16 d’abril, de la Renda Social Garantida, s’incorpora al Títol II, Capítol I, del Decret Llei 10/2020, una
nova Renda Social Garantida adequada a l’IMV.
Aquest és el marc normatiu sobre la que es sustenta la jornada de Garantia d’Ingressos Mínims, en tant en quant s’obri el debat.
***********El sistema públic de serveis socials està en disposició de garantir la cobertura de necessitats bàsiques per a la subsistència de la
població en situació de vulnerabilitat econòmica, eś factible pensar que sigui l’únic sistema que ho hagi de garantir? **********
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De l’objectiu de la jornada
Les jornades havien de servir per donar protagonisme a les propostes que han sorgit darrerament per fer front a la pobresa i garantir un
nivell mínim d’ingressos a la ciutadania. El primer objectiu ha estat conèixer com s’ha abordat aquest tema des de les diferents
administracions: estatal, autonòmica i local.
L’objectiu era igualment apropar i suscitar el debat al territori, situar-lo com una prioritat en el conjunt de la societat i aconseguir que les
ciutats i els pobles siguin partícips en la construcció d’un model adaptat a les necessitats socials actuals.
Amb l’organització de les jornades volíem donar a conèixer el contingut de la normativa i la manera com s’estan implementant aquestes
rendes mínimes a tot el territori. En particular era d’interès trobar respostes a qüestions sobre com s’ha articulat la relació entre les
prestacions autonòmiques de garantia d’ingressos i l’IMV, si l’IMV ha contribuït a integrar mínimament el sistema de garantia d’ingressos, el
grau de complementarietat de la quantia per part de les CCAA i, més enllà̀, parlar sobre la baixa quantia bàsica individual, més els
complements per membres addicionals de la unitat de convivència, tant de l’IMV com de les prestacions autonòmiques.
La cobertura de les prestacions i el non take up (persones que tenen el perfil per accedir a les rendes mínimes i no les demanen) constituïen
uns dels eixos principals a abordar durant les jornades.
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De la metodologia
Per tal d’assolir els objectius marcats, les jornades es varen dividir en dues parts clarament enllaçades pel següent fil conductor: «De la
reflexió teòrica a la concreció en el món local». La metodologia escollida va guiar l’organització de dos blocs diferenciats: la teoria i la pràctica
sobre les rendes mínimes.
La primera part (horabaixa del dijous 21 d’octubre) va consistir en la presentació per part del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions de l’Ingrés Mínim Vital com a prestació econòmica no contributiva de la Seguretat Social, que representa la primera renda
mínima a nivell estatal. Pel que fa el nivell autonòmic de les Illes Balears, es va presentar l’exemple de la RESOGA, i, finalment, els ajuts
d'urgència social per part del nivell local (Ajuntament de Palma). La presentació del Decret llei 10/2020, que conté totes les prestacions
socials de caràcter econòmic, va permetre tenir una visió general de l’actual context de garantia d’ingressos a les Illes Balears. Una vegada
exposada la normativa existent als tres nivells d’Administració, amb els punts forts i febles de la implementació de cada prestació, les
ponències del primer dia varen finalitzar indicant els reptes cap al futur (veure apartat «reptes» d’aquesta memòria).
La concreció en el món local va ser l’eix al voltant del qual es va desenvolupar la segona part de les jornades, precedida d’un recopilatori dels
principals punts tractats durant el dia anterior. Dues ponències -una acadèmica i l’altra sobre la gestió dels serveis socials a nivell municipal i
local- varen donar pas a una taula rodona concebuda com a espai d’exposició i de diàleg per part de cinc municipis de les illes. La
metodologia utilitzada per aquest espai de diàleg va consistir en respondre a tres preguntes conegudes per endavant, prèvia exposició del

Pl. de la Drassana, 4
07012 Palma
Tel. 971 17 74 00
aferssocialsiesports.caib.es

6

context sociodemogràfic i dels serveis socials de cada municipi. Les respostes dels ajuntaments varen suscitar un debat, promogut i animat
per un dels ponents convidats que va adoptar el paper de moderador. Aquesta taula rodona va finalitzar amb el titular que cada un dels
ajuntaments va aportar com a conclusió de les reflexions intercanviades.
Els dos dies de jornades varen ser retransmeses en streaming a travès del canal youtube de la Conselleria, el que vol dir que el xat va estar
actiu amb preguntes de les persones que seguien les sessions en directe i a distància. Es varen reservar espais durant els dos dies per a les
preguntes presencials i les preguntes arribades a travès del xat.
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De les ponències i espai de diàleg
A aquest apartat presentarem les idees principals exposades a cada ponència

Esther María Pérez Quintana. Subdirectora General de Polítiques d’Inclusió. Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions
Ponència: L’Ingrés Mínim Vital, prestació no contributiva de la Seguretat Social
Les polítiques públiques han d’orientar-se per obtenir la inclusió plena de tota la població, en particular de les persones i col·lectius que
parteixen de pitjors condicions i sofreixen situació de desigualtat i vulnerabilitat, a vegades de forma estructural i altres vegades de manera
conjuntural.

Les principals recomanacions del Consell d’Europa en matèria d’inclusió fan referència a:
•

Garantir que els serveis socials i d’ocupació siguin capaços de proporcionar un suport efectiu
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•

Millorar la cobertura i adequació als esquemes de renda mínima i suport familiar, així com l'accés a l’aprenentatge digital

•

Millorar la coordinació entre el diferents nivells de govern i enfortir el marc de contractació pública per recolzar la recuperació de
manera eficient

L’Ingrés Mínim Vital (en endavant IMV) és una prestació «sòl» de la Seguretat Social, de naturalesa econòmica, en el sentit que s’adreça a la
pobresa estructural.
Els dos objectius de l’IMV són:
1. Redistribució de la renda focalitzada en l’eradicació de la pobresa extrema
2. Inclusió social i participació en el mercat laboral
Les característiques del model d’inclusió que idealment s’ha de desenvolupar entorn de l’IMV són:
Conjunt de polítiques articulades entorn de l’IMV
Orientat a la consecució d’objectius de creixement inclusiu
Integra l’avaluació en tots el nivells
Es desenvolupa a través d’itineraris d’inclusió sociolaboral
Focalització i atenció personalitzada
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Enfortiment de la governança entre els diferents nivells d’Administració Pública a l’Estat espanyol
Foment de la coordinació i participació del Tercer Sector d’Acció Social i del sector privat
Qui pot accedir?
A. Persones en situació de vulnerabilitat:

➢ amb ingressos totals a la llar inferiors a la renda garantida
➢ amb patrimoni (excepte l’habitatge habitual) inferior a tres vegades la renda garantida anual per una llar unipersonal, amb una escala
d’increments per llar
B. Llars de diferents mides, inclosos els unipersonals:

➢ amb residència legal i efectiva a l’Estat espanyol d’almenys un any ininterromput (excepte les situacions de violència de gènere, tracta
i explotació sexual)

➢ a cada llar hi haurà una persona titular que sol·licitarà la prestació
➢ la persona titular serà major de 23 anys, o major d’edat en cas de tenir fills/filles o menors a càrrec
Per millorar l’equitat, no només es seleccionen les llars en funció de la renda sinó també del patrimoni.
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Renda garantida per unitat de convivència*:

*Es preveu un increment del 3% en el Pressuposts Generals de l’Estat pel 2022
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Límits del patrimoni per unitat de convivència:
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L’IMV incorpora un incentiu a l’ocupació per a evitar les trampes de la pobresa, és a dir, podran ser beneficiàries de l’IMV persones amb
ingressos per feina. L’objectiu és estimular l’activació o incentivar l’augment d’hores treballades, tenint en consideració no fomentar
comportaments a on la dona redueixi les seves hores de treball per què l’home les incrementi.
L’IMV ja arriba a 350.000 llars a on viuen més de 800.000 persones, amb especial incidència en:
MENORS: suposen el 40% de les persones beneficiàries i el 55% de les llars que reben aquesta prestació tenen menors
DONES: el 66% de les persones titulars són dones. La prestació arriba a gairebé 80.000 llars monoparentals, la majoria encapçalats
per dones
Quant al model de governança, s’està avançant en el desenvolupament reglamentari amb l’objectiu de promoure una major coordinació de
les polítiques en el territori, com a necessària implicació de totes les institucions en el compromís comú de lluita contra la pobresa i les
desigualtats. Amb aquesta finalitat ja comptam amb:
1. el Segell d’Inclusió Social : col·laboració público-privada per a la integració sociolaboral de les persones beneficiàries de l’IMV
2. una Comissió de Seguiment de l’IMV: AGE + CCAA + EELL
3. un Consell Consultiu de l’IMV: AGE, entitats del Tercer Sector d’Acció Social i representants empresarials i sindicals
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També es preveu un Registre de Mediadors/res Socials de l’IMV que podran certificar diferents circumstàncies de les persones sol·licitants de
l’IMV. L’objectiu és aprofitar el paper essencial que juguen les organitzacions socials en la implantació de l’IMV pel que fa a:

•

informació i sensibilització

•

acompanyament en la tramitació

•

proximitat a la persona beneficiària

•

coneixement de la casuística particular dels col·lectius vulnerables

Les entitats del Tercer Sector que vulguin actuar com a mediadores socials s’hauran d’inscriure al Registre i complir uns requisits formals i
d’eficàcia.
A més, el recent Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR) recolzarà la política d’inclusió amb les reformes
necessàries per a la transició cap a un model de creixement inclusiu.
La reforma inclou actuacions relacionades amb:

➢ itineraris d’inclusió social
➢ model de governança per a la inclusió social
➢ reordenació del sistema de prestacions no contributives
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Finançament i calendari del PRTR*:

*Aquest pressupost no finança la política d’inclusió, només la complementa. Els projectes pilot representen el 0,01% de
la despesa total a l’Estat espanyol en polítiques d’inclusió

Pel que fa els itineraris d’inclusió social, el punt de partida són les persones beneficiàries de l’IMV. S’estima que, amb una bona execució, es
podrà arribar al 25% de les llars beneficiàries de l’IMV.
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També es considera la possibilitat d’incloure altres persones en els itineraris d’inclusió social, persones que siguin beneficiàries de RRMM
(rendes mínimes) i persones que es trobin en situació de vulnerabilitat.
La idea darrera dels itineraris d’inclusió social és aplicar un enfocament multi-segment amb vocació d’arribar a diferents col·lectius:

◦ nins i nines de famílies vulnerables
◦ dones – llars monoparentals
◦ treballadors/res pobres
◦ desocupats
◦ persones sense llar
◦ persones amb diagnòstic de discapacitat vulnerables econòmicament
◦ persones desfavorides d’ètnia gitana
◦ persones ex tutelades
◦ joves
A més, els projectes pilot són multi-dimensionals en el sentit que es coordinaran amb múltiples administracions i agents del Tercer Sector
d’Acció Social, com ara:
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Ocupació

Habitatge

Família

Conciliació

Sanitat

Educació

Digitalització

Discapacitat intel·lectual

Ruralitat

Integració social

Juan Manuel Rosa González. DG de Planificació, Equipaments i Formació
Ponència: Prestacions socials de caràcter econòmic a les Illes Balears. Decret llei 10/2020, de 12 de juny
Les prestacions socials, segons l’article 20 de la llei 4/2009, es divideixen en prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques.
El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, es concentra en les prestacions socials de caràcter econòmic que, segons l’article 2:
a) Són aportacions dineràries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars, dels
ajuntaments i de les mancomunitats de municipis amb la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat en què es
troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i que no estan en condicions d'aconseguirne o rebre'n d'altres fonts
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b) No formen part de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social
c) No tenen caràcter de subvenció, d'acord al que regula l'article 22.3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears
Dins aquest grup, diferenciam les prestacions de:
1. Dret subjectiu
2. Dret de concurrència
3. Urgència social
1. DRET SUBJECTIU
La prestació té caràcter de dret subjectiu per a la persona beneficiària quan aquesta reuneixi els requisits fixats per la normativa que regula
la prestació (art. 5.2). La concessió no està determinada per limitacions pressupostàries

•

Renda Social Garantida o RESOGA (art. 16)

•

Complement de Pensions No Contributives (art. 44)

•

Renda d’Emancipació (art. 52)
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2. DRET DE CONCURRÈNCIA
La prestació té caràcter de dret de concurrència per a la persona beneficiària quan la concessió és limitada per les disponibilitats
pressupostàries i és sotmesa a concurrència pública i a priorització de les situacions de major necessitat (art. 5.3 i art 73)
3. URGÈNCIA SOCIAL
Les prestacions econòmiques d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de
subsistència, així com donar suport als processos personals d'inserció social (art. 5.4)

◦ Ajudes bàsiques: Destinades a pal·liar les situacions de necessitat provocada per despeses imprevistes i/o per dèficit temporal
d'ingressos de la unitat familiar, provocant un estat de carència en les necessitats socials bàsiques i que requereix d'ajuda urgent.
Resposta immediata (art. 79.2.a)

◦ Ajudes d'emergència: La situació de necessitat provocada per una emergència, generant una situació de carència en l'accés a
necessitats socials bàsiques (art. 79.2.b)

◦ Ajudes

de suport: Tenen per objecte el suport familiar i reforçar processos d'inserció social. Permet condicionar les ajudes

econòmiques a canvis (art. 79.2.c)
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Teresa Vallespir Acosta i Andreu Horrach Torrens. DG de Serveis Socials i Cap de Departament de la Direcció
General de Serveis Socials
Ponència: Renda Social Garantida de les Illes Balears
Rendes de garantia d’ingressos existents a la CAIB en el moment del naixement de l’IMV:
▸ Renda Mínima d’inserció. Decret 117/2001, de 28 de setembre
▸ Renda Social Garantida. Llei 5/2016, de 13 d’abril de 2016
Evolució de la normativa (A-B-C):
A. RESOGA 2016

•

Prestació de caràcter finalista i exclosa de l’àmbit de la normativa general de subvencions

•

De dret subjectiu

•

Subsidiària i complementària d’altres prestacions contributives, no contributives i d’ingressos del treball

•

No condicionada
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En el context d’aprovació de l’IMV sorgeix el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic, a on s’aprova
una nova renda social garantida que s’adequa a l’IMV. Al mateix temps es deroguen la RMI (Renda Mínima d’Inserció), la RESOGA 2016 i la
RESOGA Extraordinària per la Covid-19. Es comença a articular el trànsit cap a l’IMV.
B. RESOGA 2020

➢ Prestació de caràcter finalista, exclosa de l’àmbit de la normativa general de subvencions, de dret subjectiu, subsidiària de l’IMV i de la
resta de prestacions finançades per l’AGE

➢ No condicionada
➢ Complementària dels ingressos del treball fins a un màxim del 150% del barem de la RESOGA
➢ S’amplia el perfil de les persones titulars: majors de 23 anys o de 18 anys si tenen menors o persones amb discapacitat a càrrec
➢ Es relaxen els requisits d’accés. Es redueix el requisit de residència a les Illes Balears, de 3 a 1 any
➢ S’incrementen quanties per unitat de convivència per equiparar-les a les de l’IMV
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C. Complement de rendes a les PNC. Decret Llei 10/2020
▸ Prestació de caràcter finalista, de dret subjectiu
▸ Complementària a les pensions no contributives (PNCs) d’invalidesa o jubilació
▸ Prestació de fins a un màxim del 24,91% de l’import de la PNC (actualment 118€/mes)
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La Renda Social Garantida està cobrint dèficits de cobertura de l’IMV (convivència de la RESOGA amb l’IMV).
Adaptacions normatives més importants:

 Compatibilitat i no deduïbilitat entre la RESOGA 2016 i l’IMV
 Comprovació de requisits a posteriori
Dificultats en la seva gestió pel que fa a la concessió (identificació de la persona sol·licitant, identificació dels membres de la unitat de
convivència, les excepcions i els informes socials), i també dificultats pel que fa al seguiment (quan hi ha algun tipus de canvi respecte de la
situació prèvia, les revisions, els reintegraments i les compensacions).

Catalina Trobat Sbert. Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma
Ponència: Prestacions econòmiques d’urgència social en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny
Referència normativa:
▸ Llei 4/2009 de serveis socials CAIB
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▸ Decret 66/2016 de cartera bàsica de serveis socials CAIB
▸ Decret 10/20 prestacions socials de caràcter econòmic CAIB
▸ Llei 5/2018 d’habitatge CAIB
▸ Llei 8/2018 de Famílies CAIB
▸ Cartera municipal de serveis socials
▸ Reglament municipal de serveis socials
Marc conceptual:

● una ciutadania subjecte de drets. Dret a tenir drets (socials)
● dret a la garantia d’ingressos mínims
● les prestacions d’urgència social com a complement de la garantia d’ingressos (escut social)
● nova realitat social: treballem la insuficiència ingressos, no només la manca d’ingressos
Prestacions municipals d’urgència social:

➔ complementàries a les rendes de treball insuficients
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➔ subsidiàries i complementàries de les prestacions de dret (IMV, RESOGA, PNC, subsidis i pensions)
➔ subjectes a valoració professional prèvia
➔ prioritàries per la cobertura de necessitats bàsiques vitals
➔ de suport per a processos de seguiment a la incorporació social
➔ de suport i protecció a la infància
Amenaces al model de prestacions:
1. Despesa en habitatge. Manca de desplegament de la llei 5/2018 d'habitatge. Manca d'ajuda de dret de complement d’habitatge
1.100.000€

2019

3.000.000€

2020

3.500.000€

2021

2. Anàlisi de les prestacions de dret

✔ tramitació burocràtica i lenta
✔ barreres digitals
✔ quanties insuficients pel cost de vida a Palma
Pl. de la Drassana, 4
07012 Palma
Tel. 971 17 74 00
aferssocialsiesports.caib.es

25

✔ incompatibles amb rendes de treball

José Antonio Noguera. Professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques socials
«Cinc cèntims»: reflexions entorn de les Polítiques de garantia d’ingressos exposades el dia anterior
Ponència: L’Ingrés Mínim Vital: articulació amb el sistema de garantia d’ingressos mínims i impacte potencial
El ponent comença volent trencar una llança en favor de les CCAA: moltes ja feien el que ara sembla innovador, com és l’IMV (País Basc,
Navarra, Catalunya, Illes Balears...).
RESUM del dia primer


Arribar a les «noves» persones que s’han trobat en situació de necessitat



La condicionalitat estricta no funciona



Que es configurin com a drets subjectius (la RESOGA ho és)



Que no siguin polítiques aïllades sinó que estiguin lligades a polítiques d’acompanyament
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Necessitat d’avaluar (existeixen moltes evidències arran del món, conèixer les bones pràctiques)



Problemes més de disseny que d’implementació (no tenim la maquinària adequada per abordar la gestió d’aquestes rendes)



Abordar el problema del Non take up:



•

A on són aquestes llars que haurien de demanar la renda i no ho fan?

•

Com identificam aquestes llars?

•

Com les ajudam a demanar al que tenen dret?

Com es fa el test d’ingressos?
•

Quin ha de ser el còmput per calcular els ingressos? Hi ha hagut modificacions



Problema d’integració amb el sistema contributiu: problema de coherència entre administracions



Com «facilitar la vida» a les persones usuàries, a la ciutadania, que es senten confusos davant la burocràcia



El Ministeri proposa «mediadors socials» que facin les valoracions per descarregar les administracions

PONÈNCIA


Un dels reptes s’ha assolit: ja tenim una renda mínima a nivell de l’Estat espanyol (per unanimitat), encara que tenim baixa capacitat
redistributiva (abans Espanya representava una anomalia dintre de la Unió Europea). El que anava arrossegant-se d’una legislatura a
una altra des del 2015 es converteix en una urgència amb el canvi polític (PSOE) i la COVID
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Si eliminàssim totes les RRMM del país, la taxa de pobresa es doblegaria, però encara tenim problemes de redistribució



No funciona «donar la canya i no el peix». No funciona només ajudar-los a trobar feina

 El disseny no hagués estat millor sense la urgència del moment
VIES DE MILLORA:
A nivell de l’Estat:
➔ increment pressupostari
➔ increment dels llindars d’ingressos i de les quaties
➔ flexibilitzar el requisit d’edat si hi ha projecte de vida independent previ
➔ reforç de la coordinació
➔ estímul a l’ocupació
A nivell de les CCAA:
➔ identificar el Non take up
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➔ més cooperació amb el Ministeri
➔ adaptació legislativa a l’IMV. Complementació vertical: complements de quantia a l’IMV
CONCLUSIÓ:
El col·lectiu que rep l’IMV no té participació política significativa. Si participés el 80%, segurament l’IMV tendria una altra quantia i atenció

Angel Parreño. Vicepresident de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials
Ponència: Les prestacions econòmiques, ansiògens o ansiolítics per a la intervenció dels serveis socials?

El primer de tot és diferenciar entre Pobresa i Exclusió social. La pobresa pot ser una de les causes de l’exclusió, però no l’única.
L’objectiu del sistema de serveis socials hauria d’esser eradicar l’exclusió social. Dit amb altres paraules: l’aposta dels serveis socials és
treballar per a la inclusió. A Balears s’observa que la prestació va per un costat i la inclusió per l’altre. És essencial mantenir com objectiu
prioritari acabar amb l’exclusió. Això implica que l’atenció estigui centrada en la persona, que la intervenció vagi de la mà de la prestació.
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Amb aquest propòsit, el ponent presenta nou reptes per als serveis socials (veure apartat «reptes» d’aquesta memòria).

Exposició/Diàleg de la situació dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics entorn de la intervenció social en el
context actual. Municipis participants: Formentera, Calvià, Ciutadella, Eivissa i Palma
Modera i dinamitza: Ángel Parreño Lizcano. Vicepresident de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis
Socials
El segon dia de les jornades va acabar amb un espai per a l’exposició i el diàleg entorn del tema: "els Serveis Socials Comunitaris Bàsics davant
les prestacions de caràcter econòmic d'urgència social per a la cobertura de necessitats bàsiques i el suport als processos personals d'inserció
social".
Es va comptar amb la presència de cinc responsables de Serveis Socials de cinc municipis de les illes, que varen presentar com han gestionat
les seves prestacions econòmiques d'urgència social.
L’esquema de l’exposició va ser:
1. Contextualització dels seus serveis a partir d'una fitxa de presentació (dades sociodemogràfiques i d'actuació)
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2. Resposta a tres qüestions en relació a la situació dels serveis socials després de l'impacte de la COVID. Les respostes varen ser
exposades per cada ajuntament de manera rotatòria.
a) Demanda, problemàtica social i factors associats. Perfil de les persones que s'han dirigit a serveis socials
b) Reorganització del servei davant l'augment de demanda i la tramitació de les prestacions com a procediment, fiscalització
(existeix ordenança municipal, requisits, té tractament de subvenció, temps d'espera,...
c) Intervenció social complementària a la demanda d'ajuda econòmica. Coordinació amb altres sistemes, entitats del tercer
sector
Aquest espai, a mode de «taula rodona», va ser moderada i dinamitzada per n’Àngel Parreño.
Les respostes dels ajuntaments varen suscitar el debat sobre qüestions relacionades amb:
I.

Accés a les prestacions de les diferents administracions i coordinació/complementarietat possibles (requisits, condicionalitat de la
prestació, "Non-take up"1...)

1 "Non-take-up": persones beneficiàries potencials que no sol·liciten les prestacions (per manca d'informació, dificultats i cost de la sol·licitud, estigma social...)
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II. Capacitat administrativa i de gestió municipal. Burocratització, fiscalització. Rigidesa/Flexibilitat institucional del tràmit. Condicionalitat
de la prestació, etc.
III. La intervenció social: pobresa/exclusió, valoració/diagnòstic, coordinació amb altres sistemes i amb les entitats del tercer sector.
Debat entre protecció i activació... Persones que requereixen la intervenció conjunta de diversos sistemes (ocupació, salut, serveis
socials...)
Al final d’aquest espai de diàleg, el moderador va demanar un titular per concloure les reflexions compartides.
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Del cronograma d'actuacions
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De les inscripcions
La gestió de sol·licituds d'inscripció per a l’accés a les jornades, s’ha dut a terme des del Servei de Planificació Social, el sistema triat, ha estat
a través de l’elaboració de dos formularis de Google, que ens han permès dur a terme una àgil selecció de persones a participar. En el primer
formulari s’han inscrit en la modalitat presencial Regidors/es, Interventors/es i Coordinadors/es de serveis socials d’entitats locals (de fet, es
tractava del col·lectiu prioritari a participar). També s’ha donat opció a que les persones amb prioritat d'accés en les places de la modalitat
presencial poguessin seleccionar la modalitat a distància.
Un segon formulari ens ha permès gestionar les sol·licituds en la modalitat a distància per a professionals tècnics dels serveis socials
d'entitats locals, per al personal de l'administració autonòmica- CAIB i per a professionals tècnics del Tercer Sector.
Altre aspecte, no menys important, i sí, una novetat per a nosaltres, ha estat el disseny d’unes jornades que es poguessin seguir des de la
distància, però que aquest fet, no suposés una barrera per a la participació i comunicació de les persones assistents (presencialment i/o a
distància) a través dels canals disponibles per a l’ocasió.
Hem pogut comprovar que de les 281 persones inscrites, 234 han sol·licitat participar en la modalitat a distància (emissió en directestreaming) i 47, han optat per la modalitat presencial. Per tant, podem observar un 83,27% d’inscripcions en la modalitat a distància respecte
del total de sol·licituds, davant un 16,73% de sol·licituds d’inscripció en la modalitat presencial respecte del total de sol·licituds.
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El nombre de sol·licituds d’inscripció per modalitat d’inscripció i distribuïts per a Regidors/es, Interventors/es i Coordinadors/es de
serveis socials; per a professionals tècnics dels serveis socials d'entitats locals; l’observam en el gràfic següent:
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11 %

Percentatge de sol·licituds de les dues modalitats

2%

d’inscripció, distribuïts per a Regidors/es,
Interventors/es i Coordinadors/es de serveis

REGIDOR

socials i per a professionals tècnics dels serveis

INTERVENTOR

socials d'entitats locals.

RESPONSABLE TÈCNIC
30 %
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21 %

Percentatge de sol·licituds
d’inscripció, dues modalitats, per
entitat.

AJUNTAMENTS
CAIB
TERCER SECTOR
58 %
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Inscripcions per municipi i modalitat
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Inscripcions per illa i modalitat
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Perfil professional de les persones tècniques inscrites a les jornades .
No es comptabilitzen a n’ aquest apartat, regidors/es, interventors, ni Coordinadors/es
de S.S.
Podem observar que el perfil predominant, entre els professionals tècnics dels serveis
socials d’entitats locals, de l'administració autonòmica i del tercer sector d’acció social
és el de treballador/a social, seguit de personal de suport administratiu, molt
possiblement per la incidència suscitada i la implicació directa d’aquest perfil amb la
temàtica proposada per la jornada.
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PERFIL
EDUCADOR/A SOCIAL
INSPECTOR/A
INTEGRADOR/A SOCIAL
MEDIADOR/A FAMILIAR
MONITOR/A
ORIENTADOR/A LABORAL
PSICÒLEG/PSICÒLOGA
SECRETARIA GENERAL
SERVEIS JURÍDICS
SUPORT ADMINISTRATIU
TÈCNIC/A INTERVENCIÓ
TREBALLADOR/A FAMILIAR
TREBALLADOR/A SOCIAL
ALUMNE EN PRÀCTIQUES
ESTUDIANT
ALTRES

%
2,53%
0,51%
1,01%
0,51%
0,51%
0,51%
1,01%
0,51%
2,02%
7,58%
1,01%
0,51%
75,76%
2,53%
1,52%
2,02%
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Del pressupost
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De l'organització i gestió
Hem de dir que pel Servei de Planificació Social, ha estat una novetat organitzar les presents jornades en el marc actual, l’any 2020 no vam
poder realitzar l’Escola de Primavera de Serveis Socials, i enguany, ha suposat tot un repte, mantenir els principis inspiradors que regeixen
les jornades formatives en el si de la DG de Planificació, Equipaments i Formació, atès la situació actual:
✔ Posar a l’abast dels i les professionals de serveis socials i també de professionals d’altres sistemes interessats els temes i continguts
proposats per la Conselleria, que tenen a veure sobre temes de debat i tendències actuals sempre en la mirada posada en com
millorar la situació de les persones amb necessitats.
✔ Oferir un espai d’intercanvi, reflexió i debat. Crear sinergies i establir canals de comunicació entre els i les professionals dels serveis i
entitats que participen. Així com, apropar a les Illes Balears, a persones de reconeguda experiència en el territori nacional dels àmbits
a tractar, per a què formin part del programa de les jornades. Possibilitar la generació de futurs encontres i espais de trobada.
Considerem que donat les circumstàncies, hem pogut respondre en certa mesura als objectius programats, si bé, possibilitar la participació a
les jornades des de la distància, ha suposat una barrera per aquest intercanvi de reflexió i diàleg més proper amb el que veníem treballant.
Per tant, consideram que l’intercanvi d’informació, el feedback i d’altres elements de la participació activa i reflexiva és dilueixen des de la
distància, també és cert, que es dona opció a que totes les persones puguin aportar idees, reflexions, respostes en el moment, i a altres
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professionals que també ho estan fent. El que està clar, és que hi ha un canvi en el paradigma de les formacions, que hem incorporat la
distància per accedir a reunions, cursos, jornades, etc... i això, té un cost en negatiu, però també hi ha aspectes que la distància facilita.
Per organitzar les jornades en dues modalitats de participació, hem necessitat el suport de diferents empreses especialitzades en el temes
de disseny gràfic i audiovisual. Hi ha una doble feina en paral·lel, tenir clarament definits tots i cada un dels aspectes que intervendran tant
en la modalitat presencial com en l’ streaming.
Amb l’objecte de difondre i arribar al màxim possible de professionals del Sistema Públic de Serveis Socials, la difusió s’ha dut a terme a
través dels canals habituals, enviant correus electrònics massius al llistat de contactes de la base de dades del Servei de Planificació Social,
aquest llistat de contactes inclou ( Ajuntaments, serveis socials comunitaris bàsics de totes les Illes; col·legis professionals – psicologia, pedagogia i
psicopedagogia, educació social, treball social-; Consells Insulars; entitats tercer sector), d’altra banda, ens queda pendent millorar aquesta
difusió, prestant més atenció a les xarxes socials (youtube, instagram...) que en definitiva, com tots sabem arriben a moltes més persones.
Com hem vist al punt d’inscripcions, el major nombre de sol·licituds ha estat per a participar en la modalitat a distància, cosa que ens ha
suposat planificar com podríem donar sortida, de la major possible, a tota la informació que en el xat en directe es podria generar. No ha
estat fàcil preveure la participació de 235 persones inscrites. Per aquest motiu l’equip de planificació, ha destinat 4 tècniques superiors,
llicenciades en sociologia per a la gestió els continguts del xat en directe. Aquesta tasca ha suposat un triple paper, per una banda, estar tot
el temps pendent de la informació nova que es generava, simultàniament, respondre a les preguntes o comentaris que s’ estava en
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disposició de contestar, tractar la informació, per a finalment, traslladar-la a la persona moderadora que posava veu, a la mateixa, en el
moment del debat.
Organitzativament ha suposat un cost afegit a tots els nivells, econòmic, de recursos humans,... D’altra banda, aquests costs s’han vist
compensats amb que tota la informació i continguts exposats queden a disposició de les persones interessades que vulguin accedir a les
gravacions. Per tant, podem dir que s’arribarà a moltes més persones de les que van participar, i que perdurarà en el temps.
Les ponències de les persones participants a la jornada, també s'incorporen a la pàgina web de la direcció general, així és que, els continguts
audiovisuals i gràfics queden en obert.
La coordinació amb l’empresa contractada ha estat molt àgil i fluida. La cooperativa
de comunicació Freepress.Coop, a través de Daniel Bobadilla i Vanesa Anaya ,ha dut
a terme la tasca de manera eficient i amb molt bona predisposició. La resolucions de
totes les qüestions relacionades amb la jornada, objecte del contracte, s’han
desenvolupat de manera satisfactòria.
El que no s’ha pogut dur a terme, i que sí havíem previst inicialment, ha estat oferir
un servei de càtering pel caffe break de dia 22, que hem suspès a causa de la
normativa provocada per la Covid-19.
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Dels reptes
Aquest apartat el distribuïm en dos punts:
- Reptes i/o situacions que es van exposar pels
diferents ponents per fer front i garantir uns
mínims per a la cobertura de necessitats bàsiques
a la ciutadania en situació de vulnerabilitat
econòmica.
L’ IMV, prestació no contributiva de la seguretat social,
la Subdirectora General de Políticas de Inlusión, Esther
M. ª Pérez Quintana, Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones aporta informació rellevant del
IMV com a política d’inclusió al més alt nivell de l’estat,
i els avanços aconseguits són molts, però observam
que a les conclusions, la Subdirectora, va plasmar les
qüestions per a seguir treballant en la mateixa línia.
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A nivell de comunitat autònoma, a través de la
intervenció de Juan Manuel Rosa González, DG
de Planificació, Equipaments i Formació, s’han
exposat les prestacions socials de caràcter
econòmic: complement de rendes,..i més
concretament, Teresa Vallespir Acosta, DG de
Serveis Socials ha exposat els canvis produïts a
la nova RESOGA a rel de l’aprovació de l’IMV.
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A n’ aquest darrer punt, també, Andreu Horrach
Torrens, Cap de Departament de la Direcció General
de Serveis Socials, ha enumerat els diferents reptes i/
o aspectes a millorar en quant a la gestió de la Renda.
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A nivell local, Catalina Trobat Sbert, coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, ha dut a terme una exposició sobre
les prestacions econòmiques d’urgència social, el model de prestacions i catàleg de l’Ajuntament de Palma. En la que duu a terme una sèrie de
propostes de millora en quant al model de prestacions.
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José A. Noguera, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la presentació realitzada dia 22, «L’Ingrés Mínim Vital:
Articulació amb el Sistema de Garantia d’Ingressos Mínims i Impacte
potencial» , obre tres línies de reptes: Polítics, de disseny i d’implementació.
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- Reptes que suposen per als professionals dels serveis socials comunitaris bàsics i del tercer sector d’acció social comptabilitzar la
gestió de les prestacions econòmiques amb l’acompanyament social . «Resetear la intervención social volviendo a nuestros orígenes» Àngel
Parreño Lizcano, Vicepresident de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials. Ángel Parreño Lizcano ens convida a
reflexionar sobre els següents 8 reptes: (el primer és de resetear...)
1. Conseguir el reconocimiento de las decisiones de los profesionales
del sistema como auténticos actos científicos.

2. Consolidar el uso de herramientas de diagnóstico de la exclusión y la
convivencia.

3. Definir el trabajo en red con otros sistemes de protección social.
4. Contruir el trabajo en red con el tercer sector de acción social.
5. Reorganizar los equipos para los nuevos encargos.
6. Recuperar la intervención comunitaria.
7. Incorporar las TIC’s no ya a la gestión, sino también a la
intervención.

8. Integrar la participación de los usurios.
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De la participació
Les dues modalitats d’inscripció han donat lloc a la participació des de la distància, a través del canal de xat habilitat, i a participar de manera
presencial. Aquest fet ha suposat que tinguem un coneixement clar del nombre de persones que finalment han acudit a les jornades en la
modalitat presencial, si bé, s’han inscrit 47 persones, ens sap greu comprovar que, finalment, han acudit 26 persones.
D'altra banda, en quant a la participació de les persones des de la distància, el primer dia de jornada, observam que ha hagut 148
visualitzacions i el segon dia, 351. Tenint en compte que el nombre de persones inscrites a aquesta modalitat han estat 123, es pot
considerar una bona participació. Els comentaris al xat rondaren els 50.
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DIJOUS 21. CONTINGUT XAT.
PONÈNCIES:
L’INGRÉS MÍNIM VITAL, prestació econòmica, no contributiva, de la Seguretat Social. Esther Mª Pérez Quintana.
PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC a les Illes Balears. Decret llei 10/2020, de 12 de juny. Juan Manuel Rosa González

PREGUNTES:
1. Les persones beneficiaries de l’IMV , poden ser menors d’edat?
2. Les VVG, han de complir amb el requisit mínim d’edat 23 anys? Es compatible amb la resta de prestacions adreçades a les VVG?
3. Les persones beneficiàries de l’IMV estan exemptes de l’aportació a la prestació farmacèutica ambulatòria?
4. Des de serveis socials d’un ajuntament com ens podem unir al registre de mediadors socials, per a poder certificar situacions complexes de
les persones usuàries?
5. La no participació en estratègies d’inclusió laboral pot ser motiu de devolució de l’IMV? És tot això compatible amb el concepte de prestació
social?
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6. En quant al certificat dels serveis socials , no hauria de recaure en els serveis socials comunitaris bàsics la responsabilitat d’acreditar
situacions «irregulars» Podria ser suficient una declaració signada de la persona?
7. Una persona que no té dret a cap prestació: ha de sol·licitar primer l’IMV? i en cas de denegació, ha de sol·licitar la RESOGA?, o ja no és
necessari aquest ordre?

COMENTARIS:
•

Es produeix desigualtat. Les PNC’s sí, consideren les rendes mínimes de les CCAA com a rendes de treball.

•

Les rendes mínimes o altres tipologies de prestacions de les CCAA ara són subsidiàries de l’IMV i depenen de la resolució de la
prestació.

•

Important. Reduir el temps d'espera de l’IMV per a no sobrecarregar els serveis socials municipals, a l’espera de l’aprovació de la
prestació que correspongui (IMV, RESOGA- en cas de Balears).

•

Afirmació de què a les Illes Balears no s’està arribant a tots els drets de cobertura de necessitats bàsiques:
◦ Alimentació.
◦ Allotjament.
◦ Vestit.
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•

No hi ha plantejat un complement per a les persones que cobren subsidi o tenir ingressos baixos? Per a mantenir el nivell de vida
a la nostra comunitat?

•

Es farà qualque cosa al respecte de les entitats bancàries, que són els principals impediments per a l’accés a les ajudes i es boten
el RD 164/2019? Segons aquest, les entitats bancàries han de facilitar l’obertura d’un compte bancari (comptes de pagament
bàsic) a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió financera.

DIVENDRES 22. CONTINGUT XAT.
PONÈNCIES:
INGRESO MÍNIMO VITAL: ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS Y IMPACTO POTENCIAL. Antonio
Noguera.
LAS PRESTACIONES ECONÒMICAS, ANSIÓGENOS O ANSIOLÍTICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVIVIOS SOCIALES. A. Parreño
PREGUNTES XAT:
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1. Per millorar els nivells educatius i d'autonomia personal de la població, no es considera més adient augmentar el personal que dona suport
al tràmit de prestacions (i per tant acompanyar)...
... la ciutadania), empoderant la població i fent-la partícip i conscient del què està sol·licitant? Disminuir requisits i no acompanyar pot provocar
cronificació de situacions de risc d'exclusió?
2. Un plaer escoltar-lo professor Noguera, la pregunta és: que l' lMV, ara mateix no tengui com a objectiu combatre la pobresa estructural, sinó
atendre la situació d'emergència derivada de la pandèmia, pot posar en risc la seva consolidació en cas d'un canvi de direcció en polítiques
socials una vegada es doni per acabada l'actual crisi?

COMENTARIS I REFLEXIONS XAT:
1. Empoderar! La participación es fundamental! Modelo Centrado en la Persona y Centrado en la Familia..si!
2. Debe diferenciarse el 3r Sector de la Admón. Pca. Sí pueden fortalecer la Red Social, pero no sustituir las competencias de las AA.PP. en
cuanto a la planificación y gestión de las prestaciones.
3. El tercer sector ha surgido por la No presencia de los SSSS en muchos ámbitos, ojala desde el 3er sector solo se pudiera realizar funciones
como informar orientar,derivar y acompañar a los SSSS.
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4. Totalmente de acuerdo. Gracias al Tercer Sector se cubren necesidades a las que no llega la Administración pública.
5. D'aquí la importància i necessitat de modificar i actualitzar el Decret 48/2011 on es regulen les ràtios de les UTS. Actualment es troben
desfasades i provoquen manca de finançament a l'admin. local
6. Totalment d'acord amb la importància de la implementació de les unitats de triatge en els ssbc. pens que és la clau de l'organització i la
modernització dels serveis socials municipals
7. Me parece fantástica la aportación de descargar a los SSSS de trámites burocráticos, y retomar el trabajo de acompañamiento y proceso.
8. la nostra experiencia ens diu que els professionals han de ser treballadores socials. el burn out és evitable

EXPOSICIÓ/ DIÀLEG DE LA SITUACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS EN TORN A LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN EL
CONTEXT ACTUAL
PREGUNTES XAT
• S'han plantejat, vista la gran dificultat existent dins l'àrea de l'habitatge, proposar la creació d'oficines públiques de mediació d'habitatge
(municipals o mancomunades), amb el suport dels SSCB?
• Les administracions que encara no teniu reglaments/ordenances o catàlegs de prestacions excloeu els vostres ajuts de la llei de subvencions
de cara als requisits que es s’exigeixen als sol·licitants?
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COMENTARIS
• SÍ, por supuesto que siguen llegando personas que desconocían la existencia de ayudas.
• Totalmente de acuerdo con Angel sobre la actitud del Ministerio entorno al 3er Sector para afrontar la crisis social. Los ss ss tienen solvencia
propia. Un menosprecio a los servicios sociales públicos !! Con esto no quiero decir que el Tercer Sector no realice una tarea muy loable, todo
lo contrario !
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De l’equip humà
Fina Santiago Rodríguez
Consellera d’Afers Socials i Esports

Juan Manuel Rosa González,
director general de Planificació, Equipaments i
Formació
Conselleria d’Afers Socials i Esports.
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•

Antònia Puiggròs Rebassa, cap del Servei de Planificació Social ,
Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació.

•

Marta Nogareda Moreno, sociòloga del Servei de Planificació, de la
Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació.

•

Antònia Pascual Galmés, sociòloga del Servei de Planificació, de la
Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació.

•

Raquel Buele Zamora, treballadora social del Servei de Planificació, de
la Direcció General de Planificació i Serveis Socials.

•

Denise Knabe Robertson, sociòloga del Servei de Planificació, de la
Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació.
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•

Bàrbara Vallespir Malet, aux. administrativa del Servei de Planificació, de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials.

•

Anaïs Herrón Museur, sociòloga del Servei de Planificació, de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació.

•

Alexandre Charles Rolland, assessor / xarxes socials, publicacions i brand manager. Gabinet Consellera.

•

Vanesa Anaya Villegas, llicenciada en sociologia, coordinació general del projecte de treball encarregat a l’empresa Freepress Coop.

•

Daniel Bobadilla, disseny i suport tècnic, coordinador de l'àrea de suport i desenvolupament web de Freepress Coop, i del projecte de
treball encarregat a l’empresa Freepress Coop.
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Del disseny gràfic
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Agraïments
El nostre profund agraïment a les persones que han participat a les jornades compartint el seus coneixements.
Gràcies, José A. Noguera i Àngel Parreño per fer de guia i ajudar-nos a visibilitzar el que implica per les administracions i per als
professionals dels serveis socials garantir uns ingressos mínims per a la ciutadania, sense perdre de vista el sentit del treball social, que és
l’acompanyament social apostant per un model d’atenció centrat en la persona i en la comunitat. A la resta de ponents que han participat de
les jornades i han donat sentit al contingut del programa, sense els quals, no hauria estat possible.
A Daniel Bobadilla i Vanessa Anaya per la bona predisposició que han mostrat en tot moment, així com, ens han donat visibilitat de una
manera creativa i professional.

Vegeu-ne els enllaços següents:
- Jornada dijous dia 21 d’octubre:

https://www.youtube.com/watch?v=BMkL_d6-8kw

- Jornada divendres dia 22 d’octubre:

https://www.youtube.com/watch?v=4d1Qep6wLMo

- Informació general de les Jornades a la pàgina web
DG de Planificació, Equipaments i Formació:
Pl. de la Drassana, 4
07012 Palma
Tel. 971 17 74 00
aferssocialsiesports.caib.es

https://www.caib.es/sites/escoladeprimavera/ca/presentacia_jornada/
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