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Can Gelabert de la Portella  

Actual Casal de Cultura Can Gelabert, Binissalem 

 

 

El Pla Municipal de Serveis Socials de Binissalem es planteja com el document 

marc que farà de guia en les intervencions que des d’Acció Social es duguin a 

terme. Aquest document es crea davant la necessitat de plantejar una tasca 

ordenada i coherent en el funcionament diari dels nostres serveis socials. 

 

Mitjançant aquest pla no només s’estableixen les línies de treball prioritàries per 

a un període concret, sinó que s’estableixen uns compromisos d’acció i de 

destinació de recursos per recercar i aconseguir els objectius que, segons aquest 

document, es plantejaran com a prioritaris durant els anys 2014-2018. 
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1. MARC NORMATIU I COMPETENCIAL 

 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA   

Quan Espanya es constitueix en 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 d’una dispersió en matèria organitzativa, 

legislativa, administrativa i financera. 

Drets i deures fonamentals 

Art. 9.2 «Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que 

la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals 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 

altres 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 naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social.»  

Principis rectors de la política social i econòmica  

Art. 39.1 «Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i 

jurídica a la família.»  

Art. 39.4  «Els infants gaudiran de la protecció prevista en els acords 

internacionals que vetllen pels seus drets.»  

Art. 41 «Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social 

per a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i les prestacions socials 

suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de falta de 

feina [...]»  

Art. 47  Dret dels ciutadans a un habitatge digne i adequat. 

Art. 49  Prevenció, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, 

sensorials i psíquics. 

Art. 50  «Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans 

durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades 
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periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran 

el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els 

problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure.» 

 

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 i garantir-hi l’accés universal, i 

contribuir al benestar i a la cohesió social. 

»2. També és 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.» 

Art. 13  Els serveis socials comunitaris bàsics 

«1. Els serveis socials comunitaris bàsic 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. Els serveis socials bàsics es desenvolupen des de centres de serveis 

socials polivalents, mitjançant equips multidisciplinaris, integrats pel personal 

professionals necessari per complir les seves funcions, amb l’estructura 

directiva i de suport tècnic i administratiu que s’estableixi 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 altra 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.» 
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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.» 

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 del consells insulars 

«e) Facilitar assistència tècnica i assessorament als ajuntaments i a les 

mancomunitats dels municipis, [...]» 

«g) Donar suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris i 

col·laborar-hi 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. 
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»c) Establir centres i serveis que constitueixin l’àmbit propi dels serveis socials  

comunitaris. 

»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. 

»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 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 dels 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. 
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»p) Organitzar la formació en l’àmbit de serveis socials.» 

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 

unitats de treball social, que s’han de coordinar amb els serveis socials 

comunitaris específics. 

»5.  La funció principal de les unitats de treball social és facilitar l’accés de tota 

la població a les carteres de serveis socials.» 

Art. 62  Cobertura de necessitats 

«3. 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 del 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.» 

 

ORDRE DE LA CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL PER LA QU AL ES 

REGULA EL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (BOIB NÚM. 126,  DE 14/10/2000) 

En l’art. 9 s’estableix que: «La prestació del SAD és competència de les 

corporacions locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. [...]» 

 

LLEI 20/2006, DE 15 DE DESEMBRE, MUNICIPAL I DE RÈG IM LOCAL DE 

LES ILLES BALEARS (BOIB NÚM. 186, DEL 27/12/2006) 

Art. 29. aa Enumera les competències pròpies dels municipis: «Regulació i 

prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics 
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d’assistència primària, i foment de les polítiques d’acollida de les persones 

immigrants.» 

Art. 32.2  «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.»  

 

LLEI ORGÀNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRER, DE REFORMA D E L’ESTATUT 

D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS (BOIB NÚM. 32, DE L’1/03/2007) 

Art. 70  Són competències pròpies dels consells insulars : 

«4. Serveis Socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i 

integració. Política de protecció i atenció a les persones dependents.  

Complements de la seguretat social no contributiva. Voluntariat social. 

Polítiques d’atenció a persones dependents. Polítiques d’atenció a les 

persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social. 

»8. Tutela, acolliment i adopció de menors. 

»20. Polítiques de gènere. Conciliació de la vida familiar i laboral. Dona.» 

Art. 75  Els municipis  

«6. [...] els ajuntaments de les Illes Balears, en qualitat d’institucions de govern 

dels municipis illencs, poden assumir dins el seu àmbit territorial la funció 

executiva i la gestió de les competències pròpies dels consells insulars o de 

les que els hagin estat prèviament transferides. [...]» 

»7. Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre si i 

amb altres ens públics per exercir les seves competències i per complir 

tasques d’interès comú. A aquests efectes tenen capacitats per constituir 

mancomunitats, consorcis i associacions.» 

 

LLEI 12/1993, DE 20 DE DESEMBRE, D’ATRIBUCIÓ DE COM PETÈNCIES ALS 

CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I A SSISTÈNCIA 

SOCIAL 
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LLEI 14/2001, DE 29 D’OCTUBRE, D’ATRIBUCIÓ DE COMPE TÈNCIES ALS 

CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I D E 

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 exerceixen la potestat reglamentària sobre les matèries 

transferides, i també executen dins el seu àmbit territorial els plans i els 

programes autonòmics en matèria de serveis socials, d’acord amb el que es 

preveu en l’article 11, sobre les potestats que es reserven al Govern i a 

l’Administració de les Illes Balears. 

 

LLEI ORGÀNICA 15/99 DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCT ER 

PERSONAL  

Normativa reguladora de matèries concretes 

a) Menors  

Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i 

de l’adolescència a les Illes Balears (BOIB núm. 163, del 18/11/2006). En l’art. 15 

defineix les competències dels consells insulars i en l’art. 18 les dels ajuntaments. 

b) Dona  

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 

la violència de gènere. El Títol II, Capítol I està dedicat al Dret a la informació, a 

l’assistència social integral i a l’assistència jurídica gratuïta. 

Llei de la CAIB 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona (BOIB núm. 135, del 

26/09/2006). Entre d’altres, cal tenir en compte l’art. 20.2, l’art. 31, el 40 i 46. 

Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i 

laboral de les persones. 

c) Joves  

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 109, de 

03/08/2006). En els art. 9 i 10 s’estableixen les competències dels consells 

insulars i dels ajuntaments, respectivament. 

d) Persones en situació de dependència  
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Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència. 

e) Persones immigrants  

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 

Espanya i la seva integració social. Modificada per la Llei orgànica 14/2003. 

Reial decret 239/2000 procediment per a la regularització d’estrangers [...] i Ordre 

de 10 de març de 2000 per la qual s’agilita la presentació de sol·licituds de 

regularització [...] 

Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei orgànica 4/2000, d11 de gener [...] 

Reial decret 1019/2006, de 8 de setembre, pel qual es modifica l’article 13 del 

Reglament [...] 

Ordre TAS/3698/2006, de 22 de novembre, 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. 

f) Drogodependències  

Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes 

Balears (BOIB núm. 71, de 10/05/2005). El l’art. 44 s’estableixen les 

competències dels consells insulars, i en el 45, les competències dels municipis, 

també en la disposició addicional segona. 

g) Discapacitats  

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i 

accessibilitats universal de les persones amb discapacitat (BOE núm. 289, de 

03/12/2003) 

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les 

barreres arquitectòniques. 

h) Família 

Llei 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar (BOIB núm. 170, de 

30/11/2006) 

i) Exclusió 

Decret 36/1995 de constitució del suport transitori comunitari. Llei 3/1998 del 

voluntariat de les Illes Balears. 
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DECRET 48/2011, DE 13 DE MAIG, pel qual es regulen els principis generals i 

les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics. 

 

DECRET 10/2013, DE 28 DE FEBRER,  pel qual es fixen els principis generals 

del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments 

per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció 

suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis 

socials d’àmbit suprainsular. 

 

DECRET 56/2011, DE 20 DE MAIG, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de 

Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014.  

 

LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ  I 

SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Aquesta norma efectua una revisió del conjunt de disposicions relatives a l’estatut 

jurídic de l’Administració local, amb diversos objectius bàsics: a) aclarir les 

competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d’altres 

administracions, de manera que es faci efectiu el principi «una Administració una 

competència»; b) racionalitzar l’estructura organitzativa de l’administració local, 

d’acord amb els principis d’eficiència, d’estabilitat i de sostenibilitat financera; c) 

garantir un control financer i pressupostari més rigorós i d) afavorir la iniciativa 

econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades. 

 

NORMATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM 

Segons les ordenances fiscals de l’any 2013 es regulen les taxes següents:  

• 07. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per assistència domiciliària 2013 

• 08. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per teleassistència domiciliària 

2013  

• 09. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per estada en habitatge tutelat 

2013 
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• 27. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la utilització del servei de 

subministrament de menjar 2013  

• 28. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a la utilització del servei de 

bugaderia 2013  

• 32. Ordenança Reguladora de la taxa per a la prestació de servei del centre 

de dia 2013 
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2. FONAMENTACIÓ 

 

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears  

planteja, en matèria de competències municipals (capítol 1), el següent:  

Art. 37.  «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.» 

A partir d’aquesta Llei es planteja el Pla Municipal següent, mitjançant el qual 

s’estableix de forma ordenada i coherent l’estratègia d’intervenció, i defineix les 

línies d’actuació del Sistema d’Acció Social que durant l’any 2014-2018 es duran 

a terme en el municipi de Binissalem, amb la intenció de garantir a tots els 

binissalemers i a les binissalemeres un sistema de serveis socials universal, 

eficaç i eficient. 

Des de l’anàlisi de la situació present de les necessitats, dels recursos socials del 

municipi i de la valoració del pla anterior, s’estableix un pla d’acció que, des de la 

recerca de la coherència, el consens i la perdurabilitat en el temps, concreta 

objectius, prioritza actuacions i n’orienta el desenvolupament operatiu. 

Aquest pla reflecteix, per tant, l’esforç de les diferents professionals de serveis 

socials i el compromís municipal per aconseguir el consens sobre els objectius 

que es volen aconseguir en serveis socials durant aquest any.  

Partint de la diagnosi presentada es plantegen unes línies estratègiques al voltant 

de les quals s’estructuren tot un seguit d’objectius i d’iniciatives, el desplegament 

de les quals ha de contribuir a donar resposta a les necessitats plantejades 

actualment en el sistema de serveis socials del municipi. 

L’elaboració d’aquest document s’ha basat en l’anàlisi dels aspectes següents:  

o normativa vigent 

o dades demogràfiques del municipi  

o anàlisi dels recursos existents  

o anàlisi del servei dut a terme per l’equip professional dels serveis socials 

o valoració del Pla Operatiu d’Acció (POA) del Pla Municipal 2010  
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Amb aquesta diagnosi s’evidencia com la consolidació del serveis socials en el 

municipi està més que aconseguida i es planteja per als anys 2014-2018 fer una 

passa més envers la feina de qualitat i l’adequació de les intervencions dels 

servies socials cap a les necessitats de la població. 
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3. DADES GENERALS DEL MUNICIPI 

 

1.1. Gentilici:       Binissalemeres i binissalemers 

1.2. Superfície :      29,77 km2  d’extensió  

1.3. Nuclis de població :  

En el municipi de Binissalem es distingeixen tres parts ben diferenciades:  

• zona nord, amb els turons de Bellveure (383 m) i Morneta, separats pel 

coll d’en Simonet, on hi trobem el penyal des Bous, els penyals Tallats, el 

penyal Roig, la penya de Can Jeroni, sa Panada;  

• zona central, on hi ha el poble de Binissalem i ja no es distingeixen els 

antics nuclis aïllats de cases (Pedaç, es Reg, es Pou Bo, sa Coma, 

Robines, s’Olla, es Rasquell...), on hi ha la xarxa de comunicacions 

històrica i moderna (l’eix romà Palma-Pollentia, el camí islàmic del 

Raiguer, la via del tren Palma-Inca i la carretera Palma-Alcúdia);  

• zona sud, on hi trobem el llogaret de Biniagual des d’on  surten camins 

cap a Muro, Biniali, sa Cabana, Sencelles... i per on ara passa l’autovia 

Palma-Inca. 
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1.4. Distància a Palma : 26 km 

1.5. Població municipal d’habitants 2013:  de 7.793 hab. 

1.6. Densitat de població:  261,77 hab./km2 

1.7. Mancomunitat a nivell administratiu :  

La Mancomunitat des Raiguer, constituïda com a entitat supramunicipal l’any 

1981, està integrada pels onze municipis de la comarca centre-nord de l’illa de 

Mallorca, que s’estenen paral·lelament a la serra de la Tramuntana des de 

Marratxí fins a Campanet, passant per Santa Maria del Camí, Consell, Alaró, 

Binissalem, Lloseta, Mancor de la Vall, Selva, Búger i Inca, sent aquest, el darrer 

municipi en incorporar-se a la Mancomunitat des Raiguer l’any 1993. Actualment 

la seu de la Mancomunitat s’ubica en el municipi de Binissalem. 

La Mancomunitat sorgeix amb la idea de donar serveis de manera mancomunada 

als diferents municipis que l’integren, en especial als municipis més petits 

d’aquesta comarca, fet que ha suposat un gran desenvolupament i una 

transformació en aquests municipis. 

Tal com s’estableix en els estatuts (BOCAIB núm. 102, de 21/08/1993), la 

Mancomunitat exerceix competències en diferent matèries. Actualment la 

Mancomunitat ofereix als diferents municipis serveis com la recollida selectiva de 

residus, la neteja i el manteniment de camins, els serveis d’ocupació, d’educació 

per a persones adultes i serveis de caire social i comunitari, entre altres.  
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4. CONTEXT INSTITUCIONAL 

 

4.1 Dades generals 

Batle : Sr. Jeroni Salom Munar 

Adreça : c/ de la Concepció, 7. 07350 Binissalem 

Telèfon : 971 886 558  

Fax: 971 886 532 

Web: www.binissalem.org 

Adreça electrònica: ajuntament@ajbinissalem.net 

NIF: P0700800F 

 

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS amb número de registre 509 

Regidora: Magdalena Moyà Carrasco 

Treballadores socials: Francisca Monserrat Bennàsar i Carme García Guerrero 

Adreça: c/ de sa Mostra, 2. 07350 Binissalem 

Telèfon: 971 886 529  

Fax: 971 886 532 

Adreça electrònica: serveissocials@ajbinissalem.net 

 

4.2 Organigrama de l’Ajuntament 

 

BATLIA: Jeroni Salom Munar. jsalom@ajbinissalem.net  

- Govern i Administració Municipal 

- Representació de l’Ajuntament 

- Relacions Institucionals 

- Hisenda i Pressuposts 

- Cap de la Policia Local 

- Cap de Personal 

- Circulació o transport 

- Comunicació 



  

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ de sa Mostra, 2, Binissalem CP 07350 

Telèfon: 971 886 529 Fax: 971 886 532 
 

 

19 
 

- Mobilitat 

- Delegació d’Educació 

- La resta de responsabilitats que li atribueixen les lleis i no estan delegades 

  

REGIDORIA: 

1R TINENT DE BATLE: José Fernández García. jfernandez@ajbinissalem.net  

- Delegació d’Urbanisme 

- Delegació d’Obres 

- Delegació de Patrimoni 

- Delegació de Protecció Civil 

2A TINENTA DE BATLE: Magdalena Moyà Carrasco . 

 mmoya@ajbinissalem.net 

- Delegació de Sanitat i Consum 

- Delegació de la Dona 

- Delegació de Serveis Socials 

3R TINENT DE BATLE: Javier Negre Morote.  jnegre@ajbinissalem.net 

- Comerç i Empresa 

- Promoció Turística 

- Medi Ambient  

- Agenda Local 21 

-  Foment de l’Ocupació 

4A TINENTA DE BATLE: Antònia Servera Saletas aservera@ajbinissalem.net 

- Delegació de Cultura 

- Delegació de Joventut 

REGIDORA: Paula Moyà Llabrés.   pmoya@ajbinissalem.net 

- Gent Gran 

- Fires i Festes 

REGIDOR: Rafel Ramis Fuertes.  rramis@ajbinissalem.net 

- Esports i Associacions 

REGIDORA: Catalina Vallés Comas.   cvalles@ajbinissalem.net 

- Participació Ciutadana i Cultura 
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4.3 Organigrama dels serveis socials 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 

Àrea de Tercera  Edat  
1 treballadora social  
12  treballadores familiars 
 

Regidoria de Serveis Socials 

Recepció // Informació 
 

Àrea d’Atenc ió Primària  
1 treballadora social 
1psicòloga 
1 educadora de carrer 
1 mediadora intercultural 

Atenció 
individual 

 

Atenció 
grupal 

 

Atenció 
comunitària 
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4.4  Composició dels equips professionals i espais de coordinació 

La Unitat de Treball Social (UTS) del municipi de Binissalem està composta per 

l’equip professional següent:  

o 1 regidora de serveis socials al 100 % de la jornada 

o 2 TS al 100 % de la jornada 

o 1 EMO al 75,71 % de la jornada 

o 1 psicòloga al 32 % de la jornada 

o 1 mediadora al 7,50 % de la jornada 

o 1 auxiliar informadora al 50 % de la jornada 

o 12 TF al 97,22 % de la jornada (mitjana entre totes les TF) 

 

*Nombre de 

professionals  

Categoria 

professional 

(0) 

Perfil 

professional 

(1) 

Centre  

de treball 

(2) 

Relació 

laboral  

(3) 

Tipus 

de 

contractació 

(4) 

Entitat (5) 

Hores 

setmanals  

 (6)  

2 T T CSS L D Ajuntament 37,5 

1 X E CD L D Ajuntament 30 

2 X E CD L D Ajuntament 37,5 

1 E U CSS S I Mancomunitat  26,5 

1 V G CSS L D Ajuntament 20 

1 X E HT L D Ajuntament 37,5 

6 X E CSS L D Ajuntament 37,5 

1 X E CD I D Ajuntament 34 

1 X E CSS L D Ajuntament 36 

1 A P CSS S I 
Mancomunitat 

ADISEB 
12 

 

0 Categoria professional: D (director del centre), C (coordinador de programes), A (assessor tècnic), MI (mediador 

intercultural), P (psicòleg), T (treballador social), E (educador), M (animador/monitor), MI (mediador cultural), V 

(administratiu / aux. admtiu.), X (treballador familiar), S (serveis auxiliars), O (altres)    

1 Perfil professional: T (treball social), U (educació social), P (psicologia),  D (pedagogia), S (altres llicenciatures), M 

(altres diplomatures), B (BUP o equiv.), F (FP 2n grau), G (FP 1r grau), E (graduat escolar o equiv.), O (altres)  

2 Centre on treballa principalment: CSS (centre de serveis socials), M (menjador social), I (punt d’informació), CD (centre 

de dia), R (residència), HT (habitatge tutelat) 

3 Relació laboral: F (funcionari), I (funcionari interí), L (laboral fix), E (laboral eventual/temporal), S (obra o servei)  

4 Tipus de contractació: D (directa), I (indirecta )       

5 Empresa o entitat de la qual depèn el professional, en el cas d’una contractació indirecta    

6 Jornada laboral 
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L’Equip de Serveis Socials és un equip interdisciplinari i multifuncional. Per garantir 

una bona coordinació entre els membres que composen la Unitat de Treball Social, 

s’estableixen els espais següents: 

 

Coordinació interna  

A. 2 TS i la regidora (reunió setmanal). Reunió de coordinació i de gestió dels 

serveis socials. Consens d’aprovació d’ajudes econòmiques. 

B. TS (3a E)1 i TF (reunió setmanal). Coordinació de l’equip de TF, espai de 

seguiment de casos, adjudicació de nous casos, modificacions de les 

planificacions, contenció i resolució de situacions, etc.  

C. TS (IF)2 i educadora social (reunió quinzenal). Coordinació de casos 

conjunts, valoració de l’estat del casos, seguiment, derivació i plans de feina; 

a nivell de recursos, es fa una transmissió de nous recursos, valoració i 

seguiment de l’estat dels projectes grupals i comunitaris que es duen a 

terme en el municipi. 

D. TS (IF) i psicòloga (reunió quinzenal). Pel que fa a l’atenció psicològica 

familiar i individual, es planteja una reunió quinzenal entre la treballadora 

social i la psicòloga, en la qual es fa un traspàs d’informació del cas, 

derivacions, intervencions duites a terme, estat del cas, etc.  

E. TS (IF), educadora social i psicòloga (setmanal). Reunió en la qual es fa un 

traspàs d’informació dels casos que es duen de forma conjunta entre les tres 

professionals.   

F. TS (IF) i mediadora intercultural (reunió quinzenal o trisetmanal). Es tracten 

temes referents a casos nouvinguts, derivacions, dubtes en relació amb 

aspectes legals i seguiment de projectes comunitaris. Pel que fa a la 

població jove immigrant, l’educadora social i la mediadora intercultural 

mantenen contactes telefònics i via correu electrònic per consensuar les 

intervencions en casos comuns i seguiment de projectes comunitaris.  

G. Reunió d’equip: regidora, TS (3a E i IF), educadora social, psicòloga i 

mediadora (mensual). Coordinació d’equip per millorar els aspectes 

                                                 
1 TS (3a E). Treballadora social de tercera edat 
2 TS (IF). Treballadora social d’infància i família 
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qualitatius i de gestió del servei, així com supervisió de determinats casos, 

transmissió d’informacions i organització d’activitats puntuals.  

H. Reunió tècnica educativa de l’Ajuntament i TS (IF) (setmanal), reunió de 

seguiment del projecte de suport escolar i coordinació de casos d’infància. 

I. Reunió Servei Informatiu i TS (IF i 3a E), coordinació del servei i atenció 

directa, sense cita prèvia, i organització interna del servei. 

J. Reunions diverses i de caràcter puntual quan el servei o alguna situació ho 

requereix. 

 

 
TS 
(IF) 

TS  
(3a E) 

Educadora 
social Psicòloga  Mediadora  

Auxiliar 
infermeria  

Treballadores 
familiars Regidora  

Tècnica 
educativa  

A                   
B                   
C                   
D                   
E                   
F                   
G                   
H                   
I                   

 

Coordinació externa 

� Reunió de treballadores socials de la Mancomunitat (reunió mensual) 

� EMO i IES Binissalem (quinzenal) 

� EMO i tècnica educativa (quinzenal) 

� TS (IF), Escoleta Binipetit i Servei d’Atenció Primerenca (reunió trimestral) 

� Altres coordinacions no pactades de forma planificada   

o Equip de prevenció del Consell Insular 

o Equip de menors 

o Policia local 

o Centre de salut 

o Escoles 
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4.5 Recursos econòmics 3  

2011 

Pressupost ajuntament: 9.082.000 € 

Pressupost serveis socials: 700.863 € 

% pressupost de la corporació dedicat a SS 7,72 % 
 

2012 

Pressupost ajuntament: 7.296.200 € 

Pressupost serveis socials: 484.971,48 € 

% pressupost de la corporació dedicat a SS 6,6 % 

 

2013 

Pressupost ajuntament: 8.392.100 € 

Pressupost serveis socials: 615.643,03 € 

% pressupost de la corporació dedicat a SS 7,33 % 

 

Evolució del pressupost basant-se en els anys anter iors 
 

Pressupost justificat al PPB 2009 2011 2013 

Pressupost ajuntament 8.677.000,10 9.081.985,56 8.392.100,00 

Pressupost serveis socials 766.994,20 700.863,87 615.647,00 

% pressupost de la corporació dedicat a SS 9,00 % 7,7 % 7.3 % 

CCLL - PPB Pla Concertat 84.800,72 125.898,81 164.725,83 

IMAS - PPB Pla Concertat  65.196,34 65.196,34 75.827,92 

IMAS - Ajudes econòmiques  famílies en risc 3.941,45 3.941,45 - 

IMAS - Conveni mesures anticrisi 8.742,26 - - 

IMAS - Conveni desenvolupament Pla 9.000,00 - - 

IMAS - Conveni HHTT 4.867,62 15.734,36 23.535,13 

IMAS - Conveni  Mancomunitat Taller Capacitació - 16.800,00 40.030,00 

IMAS - Conveni Mancomunitat Suport Psicosocial (ADISEB) - 30.000 30.000,00 

IMAS - Conveni Mancomunitat baixa ocupabilitat  - 23.230,00 - 

Govern - Ajudes d’urgència - 4.941,81 - 

Govern - Subvenció matèria immigració    

Aportació usuaris 164.095,95 121.418,30 104.543,52 

  
                                                 
3 Font: Documentació interna de l’Ajuntament.  
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4.5 Infraestructures i programes dels Serveis Socia ls de l’Ajuntament  

Per garantir l’exposició dels recursos municipals, de forma coherent i ordenada es 

farà una petita descripció per conceptes:  

Infraestructures  

En aquest concepte es destaquen els espais següents:  

Oficina de Serveis Socials (c/ de sa Mostra, 2) 

Es tracta d’un edifici inaugurat l’any 2010, compost per dues plantes, totalment 

adaptat, una part del qual es comparteix amb altres entitats del poble.  

En ús exclusiu de Serveis Socials podem destacar les instal·lacions següents:  

* 1 recepció 
* 3 despatxos  
* 1 ampla sala de feina  
* 1 arxiu  
* 1 sala multiusos (sala oberta a l’ús municipal, amb reserva prèvia) 
* 2 banys 
 

Centre de dia (Passeig del Born, 7) 

Es tracta d’un edifici del 2006 que també està totalment adaptat. Aquest edifici 

ofereix les instal·lacions següents:  

* 1 recepció 
* 1 cuina (espai on es cuina el menjar del centre de dia i el menjar a 
domicili del municipi) 
* 1 menjador 
* 1 infermeria 
* 1 sala de cures 
* 2 banys complets 
* 1 despatx 
* 1 magatzem  
 

Habitatge tutelat (c/ del Canonge Barceló, 10) 

Es tracta també d’un edifici de nova construcció, totalment adaptat, amb els 

elements necessaris per garantir la cobertura de les necessitats, amb totes les 

comoditats. 

Hi podem trobar: 

* 1 cuina 
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* 1 menjador 
* 10 habitacions (dues d’elles dobles) 
* 1 bugaderia 
* 1 traster 
* 2 banys complets  
* 1 pati 
* 1 zona de jardí 

 

Programes 

A nivell de recursos comunitaris dels serveis socials de Binissalem podem destacar 

la relació distribuïda següent pels ítems que es contemplen en el Pla de 

Prestacions Bàsiques:  

a) Informació i orientació 

b) Servei d’atenció a domicili i altres supòsits a la unitat de convivència 

c) Allotjament alternatiu 

d) Prevenció i inserció 

e) Foment de la solidaritat i de la cooperació social 

Amb l’objectiu d’ampliar aquesta informació, adjuntem annexades les fitxes 

explicatives de cada un dels recursos pertinents en les quals es descriu:   

- Nom del projecte 

- Lloc d’implantació 

- Descripció 

- Persones beneficiàries 

- Objectius 

- Serveis participants  

- Professionals  

- Fonts de finançament 

 

a) Informació i orientació  

Adreçats a 

població 

general 

Servei d’informació, d’orientació i d’assessorament general (de 

recursos, prestacions, serveis...). Fitxa 1 4 

Servei d’informació sobre dependència Fitxa 2  

                                                 
4 Explicació dels programes i recursos en documents Annexos 
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Adreçat a  

població 

específica 

Servei d’informació i d’atenció a persones immigrades Fitxa 3  

Servei d’informació i d’orientació a joves Fitxa 4  

 

b) Servei d’atenció a domicili i altres supòsits a la unitat de convivència 

Adreçats a 

població 

general  

- Ajudes econòmiques periòdiques i/o puntuals 

- Repartiment d’aliments en col·laboració amb Creu Roja  

- Servei d’atenció psicosocial Fitxa 5  

Adreçat a 

població 

específica 

Adreçada a la tercera edat i/o persones discapacitades 

- Servei de menjar a domicili Fitxa 6  

- Servei d’ajuda a domicili Fitxa 7  

- Centre de dia Fitxa 8  

- Servei de teleassistència Fitxa 9  

 

c) Allotjament alternatiu  

Adreçat a 

població 

específica  

Habitatge tutelat per a persones discapacitades i/o majors de 65 

anys Fitxa 10  

 

 

d) Prevenció i inserció 

Adreçats a 

població 

general  

 

Espai familiar. Vinculat al projecte «Acompanyament a 

l’educació» (subvencionat per la Direcció General d’Immigració i 

amb el suport del la Secció de Prevenció Comunitària de l’IMAS 

del Consell de Mallorca) Fitxa 11  

- Espai de dones Fitxa 12  

- PROCANVI Fitxa 13  

- «Cuidem al cuidador» (amb el suport de l’Equip de Vellesa del 

Consell de Mallorca) Fitxa 14  

- Taller de capacitació (projecte mancomunat finançat per l’IMAS) 

Fitxa 15   

- Campanya Setmana de la Dona (8 de març) Fitxa 16  

- Campanya contra la Violència de Gènere (25 de novembre) 
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Fitxa 17  

- Campanya de reducció de danys de consum d’alcohol «Amb 

una gota basta...» Fitxa 18  

Adreçat a 

població 

específica 

Adreçada a la tercera edat 

- Campament social Fitxa 19  

- Taller de memòria (amb el suport del Departament de Vellesa 

del Consell de Mallorca) Fitxa 20  

Adreçat a infants i a joves 

- Programa PISE (col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell de 

Mallorca) Fitxa 21  

- Programa ALTER (col·laboració entre l’Ajuntament i la Direcció 

General d’Infància i Família) Fitxa 22  

- «Bus jove» Fitxa 23  

- «Hora d’embarcar-se» Fitxa 24  

- «Espai recerca de feina» Fitxa 25  

- «Suport escolar, acompanyament a l’educació» (subvencionat 

per la Direcció General d’Immigració) Fitxa 11  

- «Estam per tu» Fitxa 26  

- Tallers de prevenció per a joves  

- «Suport socioeducatiu»  

- «Binicultiu jove» Fitxa 27  

Adreçat a població immigrant 

- Servei de mediació familiar en el marc de la població immigrada 

(subvencionat per la Direcció General d’Immigració) Fitxa 3  

 

e) Foment de la solidaritat i de la cooperació soci al 

L’Ajuntament de Binissalem dóna suport a les ONG integrades en el municipi, 

per potenciar la solidaritat i la responsabilitat social a la nostra comunitat.  

 

4.6  Reglaments dels serveis socials de l’Ajuntamen t  

Els serveis socials disposen dels documents següents:  

• Reglament del SAD 



 

 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ de sa Mostra, 2, Binissalem CP 07350 
Telèfon: 971 886 529 Fax: 971 886 532 

 

29 

• Reglament del menjar a domicili 

• Reglament del servei de teleassistència 

• Reglament de l’habitatge tutelat 

• Reglament del centre de dia 

• Protocol per a tramitació d’ajudes  

• Barem de concessió d’ajudes 
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5. DADES POBLACIONALS 5 

 

5.1 Evolució de la població  
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

 

 

 

Total 7.251 7.379 7.601 7.795 

 

7.792 

  

Homes 3.625 3.786 3.786 3.885 3.840 

  

Dones 3.626 3.658 3.815 3.910 3.946 

 

      

0
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total

homes

dones

 

 Font : Observatori del treball. Anuari municipal i IBESTAT 

 

5.2 Índex de creixement relatiu a la població  

Evolució de la variació relativa anual de la població (%) 

 

2007/ 

2006 

2009/ 

2008 

2011/ 

2010 

1012/ 

2011 

2013/ 

2012 

BINISSALEM 4,60 3,14 3,00 2,55 -0,03 

MALLORCA 2,97 1,91 0,50 0,31 1,29 

 

                                                 
5 Fonts:  
- Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Període de referència: revisió del padró 
01/01/2013 
- Observatori del treball. Direcció General d’Economia i Estadística de la CAIB 
- Institut Nacional d’Estadística 
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INDEX DE CREIXEMENT RELATIU DE LA POBLACIÓ

-0,03

3,144,6

1,29
1,91

2,97

2006 2008 1012

2007/ 2009/ 2013/

Binisslem

MALLORCA

 

 

La tendència del creixement de la població ha anat a l’alça en els darrers anys fins 

que el 2013, i per primera vegada des de fa més d’una dècada, en el padró del 

nostre municipi s’ha vist reduït el nombre de població. 

Pel que fa al creixement relatiu de la població, aquest sempre ha estat en més de 

dos punts per damunt de l’índex de creixement de Mallorca, a excepció d’enguany 

que hi ha hagut un creixement negatiu.  

 

El creixement de la població del 2013, comparant Mallorca i Binissalem, s’ha 

invertit tenint un augment a Mallorca de quasi un punt i una reducció de tres a 

Binissalem, si ens fixem en la dinàmica dels darrers anys.  

Binissalem és un municipi que, en comparació amb altres localitats, va endarrerit 

amb l’adequació de la situació de crisi, de fet, encara té uns lloguers relativament 

cars en comparació amb els preus d’altres zones properes, aquest podria ser un 

dels motius pel qual hi ha hagut una reducció de noves entrades.  

 

També cal destacar el sentiment de poble molt arrelat, és una població molt 

participativa i sentida en relació amb el propi municipi i amb el sentiment de 

pertinença. Això es destaca perquè molta d’aquesta població nouvinguda no té 

aquest sentiment, són famílies que han vingut a Binissalem per la proximitat amb 

Palma, i algunes zones noves del municipi s’han convertit en zones dormitori. 
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5.3 Piràmides poblacionals  

Piràmides poblacionals i comparativa entre els anys 2007, 2011 i 2013 

 

Piràmide de la població de Binissalem revisió PMH 2 007
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Piràmide de la població de Binissalem revisió PMH 2 011
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Piràmide de la població de Binissalem revisió PMH 2 013
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En relació amb la piràmide poblacional, en els darrers 6 anys no hi ha hagut gaires 

modificacions, la tendència de la població nouvinguda s’ajusta al perfil de família 

(pares/mares de 25 a 45 anys) amb fills.  

 

Així, podem destacar que es trenca la tendència dels darrers anys a l’envelliment 

de la població, gràcies a la població immigrant i al boom de natalitat viscut en els 

darrers anys.  
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5.3 Estructura de la població per edat i sexe, PMH 

Població per entitat singular de la població (nucli  i disseminat), sexe i gran 

grup d’edat 2013 

         

07008 

BINISSALEM 

% 07008000101 

Biniagual 

07008000201 

Binissalem 

07008000299 

Disseminat 

Ambdós sexes      

   Total edat 7.792 100,00 % 11 6.560 1.221 

   Menys de 16 anys 1.613 20,70 % 2 1.353 258 

   16-64 anys 5.020 64,43 % 8 4.188 824 

   65 o més 1.159 14,87 % 1 1.019 139 

Homes       

   Total edat 3.846 49,36 % 8 3.220 618 

   Menys de 16 anys 818 10,50 % 2 687 129 

   16-64 anys 2.522 32,37 % 5 2.098 419 

   65 o més 506 6,49 % 1 435 70 

Dones       

   Total edat 3.946 50,64 % 3 3.340 603 

   Menys de 16 anys 795 10,20 % 0 666 129 

   16-64 anys 2.498 32,06 % 3 2.090 405 

   65 o més 653 8,38 % 0 584 69 

 

 

D’aquesta taula es pot destacar que el municipi disposa d’un alt volum de gent jove 

en general (quasi el 21 % correspon a població menor de 16 anys), enfront al 15 % 

de població de tercera edat. 

 

El percentatge no ha canviat gaire en comparació amb altres anys, de fet, en el Pla 

Municipal del 2008 es feia la reflexió que en proporció al percentatge de població 

jove i major hi havia pocs recursos adreçats a població jove, cosa que al llarg 

d’aquests anys s’ha anat modificant, i ha incrementat el nombre d’activitats i de 

serveis oferts a aquest col·lectiu. 

 

Pel que fa a la població per sexe, cal destacar que hi ha una diferencia de 100 

dones de més en el còmput general i que, continuant amb la tendència habitual el 

grup de dones de més de 65 anys supera en més de dos punts al dels homes. 
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5.4 Població estrangera i comparativa 

Població per illa, per municipi de residència, per tipus de nacionalitat, per 

sexe i per grup d’edat PMH 2013 

 

 

Total nacionalitat 

2013 

 

% 
Espanyola  

 

% 
Estrangera  

 

% 

AMBDÓS SEXES   

Total edat  7.792 100,00 % 7.111 

 

91,26 % 681 8,73 % 

   Menys de 16 anys  1.613 20,70 % 1.496 82,19 % 117 17,18 % 

   16-64 anys  5.020 64,43 % 4.505 24,35 % 515 75,62 % 

   65 o més  1.159 14,87 % 1.110 14,25 % 49 7,19 % 

HOMES         

   Total edat  3.846 49,36 % 3.528 45,28 % 318 46,69 % 

   Menys de 16 anys  808 10,50 % 768 9,86 % 50 7,34 % 

   16-64 anys  2.522 32,37 % 2.282 29,29 % 240 35,24 % 

   65 o més  506 6,49 % 478 6,13 % 28 4,11 % 

DONES         

   Total edat  3.946 50,64 % 3.583 45,98 % 363 53,30 % 

   Menys de 16 anys  795 10,20 % 728 9,34 % 67 9,84 % 

   16-64 anys  2.498 32,06 % 2.223 28,53 % 275 40,38 % 

   65 o més  653 8,38 % 632 8,11 % 21 3,08 % 

 

La població principal que viu en el municipi ha nascut a les Illes Balears.  

En relació a la població immigrant es pot ressaltar que el 8’74% de la població del 

municipi pertany a població estrangera, aquesta població s’ha vist reduïda al llarg 

dels anys. Tal i com aquesta taula i gràfic ens indiquen: 

 

Binissalem 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Població total  7.792  7.795  7.601  7.379  7.251  7.030  

Espanyola 7.111  6.990  6.838  6.651  6.545  6.374  

% 91,26 % 89,67 % 89,96 % 90,13 % 90,26 % 90,66 % 

Estrangera 681  805  763  728  706  656  

% 8,74 % 10,33 % 10,04 % 9,87 % 9,74 % 9,34 % 
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Així i tot, cal destacar que si es compara amb la població estrangera de Mallorca, 

Binissalem sempre s’ha caracteritzat per ser un municipi amb una població 

immigrant baixa, en comparació amb el quasi 20 % de població estrangera que 

trobem a la resta de l’illa, així, podem observar les dades següents: 

 

 Any Total nacionalitat Espanyola Estrangera 

BINISSALEM  2011   

          7.601 

6.838  

(89,96 %) 

763 

(10,03 %) 

BINISSALEM  2013   

          7.792 

7.111  

(91,26 %) 

681 

(8,73 %) 

MALLORCA  2013  

       864.763 

697.360  

(80 %) 

167.403 

(19,35 %) 

 

En relació amb la nacionalitat de la població estrangera podem destacar la taula 

següent: 
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Població estrangera per illa, per municipi de residència i per país de nacionalitat 

(Freqüència > de 1.500 residents a la comunitat autònoma) 

 

 2008 2011 2013 

Per país de nacionalitat    

TOTAL 604 706 681 

Resta de la UE   72 

(102) Àustria  10  

(103) Bèlgica 10 11 7 

(104) Bulgària 41 51 48 

(110) França 33 41 32 

(115) Itàlia 21 27 28 

(121) Països Baixos 17 11 6 

(122) Polònia 6 12 11 

(123) Portugal 4 7 5 

(125) Regne Unit 101 111 116 

(126) Alemanya 116 147 122 

(128) Romania 15 25 28 

(131) Suècia 18 16 13 

(132) Suïssa 0 6  

(228) Marroc 29 42 52 

(234) Nigèria 4 1  

(239) Senegal 0 1 1 

(315) Cuba 3 3  

(326) Dominicana, República 4 2 2 

(340) Argentina 43 55 41 

(341) Bolívia 8 8 7 

(342) Brasil 12 9 6 

(343) Colòmbia 28 33 23 

(344) Xile 19 16 8 

(345) Equador 42 29 18 

(347) Paraguai 1 1  

(348) Perú 10 11 14 

(350) Uruguai 12 13 8 

(407) Xina 7 7 13 
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De la taula anterior podem observar que més del 70 % de la població estrangera 

correspon al continent europeu; el 18,65 %, a població del continent americà, i més 

concretament de l’Amèrica llatina; i la resta, als continents d’Àfrica i d’Àsia. 

 

Població per municipi de residència, per sexe, per tipus de nacionalitat i per zona 

de naixement, PMH 2013 

 Total zona de nacionalitat 

 Total 

zona de 

naixença 

Nascuts a les 

Illes Balears 

Nascuts en una 

altra CA 

Nascuts a 

l’estranger 

AMBDÓS 

SEXES 7.792 6.149 842 801 

HOMES 3.846 3.016 455 375 

DONES 3.946 3.133 387 426 

 

 

 

Pel que fa al lloc de naixement, cal destacar que el 10,80 % de la població ha 

nascut a una altra comunitat autònoma. En aquesta taula també es pot observar 

com el 10,28 % de la població ha nascut a l’estranger, aquesta data no coincideix 

amb el 8,73 % de població estrangera, ja que molts d’ells, quan resideixen en el 

nostre país normalitzen la situació i tramiten la nacionalitat.  

 

 

 

 

 NACIONALITAT ESPANYOLA NACIONALITAT ESTRANGERA 

 
Total zona  

de  

naixença 

Nascuts a les 

Illes Balears 

Nascuts en 

una altra 

CA 

Nascuts a 

l’estranger  

Total zona 

de 

naixença 

Nascuts 

a les 

Illes 

Balears 

Nascuts 

en una 

altra CA  

Nascuts 

a 

l’estrang

er 

AMBDÓS 

SEXES 7.111 6098 836 177 681 51 6 624 

HOMES 3.528 2997 454 77 318 19 1 298 

DONES 3.583 3101 382 100 363 32 5 326 
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5.6 Estructura de la població  

 

2011 2012 2013 

  Binissalem  Mallorca Binissalem  Mallorca Binissalem  Mallorca 

Total població  7.601 1.113.114 7.795 1.119.439 7.792 1.111.674 

% població femenina  50,2 % 49,9 % 50,2 % 50,0 % 50,6 % 50,1 % 

% població 15 i més anys 81,0 % 84,8 % 80,6 % 84,7 % 80,3 % 84,5 % 

% població jove 15-25 anys  9,8 % 35,8 % 9,2 % 10,2 % 9,2 % 10,1 % 

Índex envelliment (pobl. + 64 anys / 

pobl. - 20 anys) 60,9 % 71,4 % 61,4 % 72,8 % 61,5 % 73,0 % 

Índex reemplaçament (pobl. 60-64 

anys / pobl. 20-24 anys) 87,9 % 89,1 % 93,0 % 92,4 % 95,1 % 94,6 % 

% població estrangera  10,0 % 21,8 % 10,3 % 21,7 % 8,7 % 20,2 % 

% població estrangera 16-64 anys 78,8 % 18,8 % 77,3 % 76,9 % 75,6 % 77,0 % 

 

Fonts: Secció de Planificació, a partir de les xifres oficials de població de les revisions del padró 

municipal 2011, 2012, 2013. Dades de municipis, Illes Balears, INE 

 

En aquesta taula podem destacar com a aspecte important i seguint la mateixa 

tendència que a la resta de Mallorca (però en un nivell molt inferior) que la població 

no tendeix a l’envelliment, sinó a recuperar població.   

 

5.7 Població infantojuvenil 

 

Proporció  (pobl. 0-14 anys / pobl. total) * 100 ]= 

 PMH 2009 PMH 2010 PMH 2011 PMH 2012 PMH 2013 

BINISSALEM  21,54 21,14 19,5 19,91 19,66 

MALLORCA  15,15 15,26 15,35 15,47 15,67 
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Si ens fixem en aquest gràfic es confirmen les dades d’abans, el 19,55 % de la 

població de Binissalem és infantojuvenil, percentatge que va baixar en dos punts 

de diferència en comparació del 2012. Així i tot, cal destacar que la mitjana de 

Binissalem al llarg dels anys anteriors ha estat de més de sis punts superiors al 

percentatge de població infantojuvenil de Mallorca. El 2013, encara que més 

reduïda, la població de 0 a 14 anys del municipi passa en quatre punts al 

percentatge de Mallorca. La causa d’aquesta diferència pot ser l’arribada dels 

nouvinguts al municipi, amb un perfil de família jove amb fills. 
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6. INDICADORS LABORALS 

 

7.1 Taxa d’atur enregistrat al llarg dels mesos del  2013 
 

 

Població 

aturada 

Població 

afiliada 

Pobl. activa  

(afiliats + aturats) 

Taxa atur (pobl. 

aturada / pobl. activa) 

Gener 904 1.638 2.542 35,56 % 

Febrer 878 1.681 2.559 34,31 % 

Març 801 1.659 2.460 32,56 % 

Abril 762 1.635 2.397 31,79 % 

Maig 746 1.576 2.322 32,13 % 

Juny 752 1.609 2.361 31,85 % 

Juliol 743 1.648 2.391 31,07 % 

Agost 755 1.668 2.423 31,16 % 

Setembre 811 1.673 2.484 32,65 % 

Octubre 854 1.639 2.493 34,26 % 

Novembre 887 1.600 2.487 35,67 % 

Desembre 917 1.597 2.514 36,48 % 

Mitjana anual     817,50 1.635,25 2.452,75 33,29 % 

Font : IBESTAT 

Nota : taxa d’atur registrada = pobl. aturada / pobl. activa (afiliats + aturats) 

 

7.2 Evolució de la població aturada  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mitjana de població 

aturada 

503,35 670 727,33 807,66 817,50 

Font: IBESTAT 
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La mitjana de població aturada ha anat en augment al llarg dels darrers anys, 

seguint la dinàmica de situació de crisi que pateix el país. 

 

 

Acumulat 

població 

aturada 

Acumulat 

població 

afiliada 

Acumulat 

pobl. activa  

(afiliats + aturats) 

Taxa atur  

Binissalem 

 (pobl. aturada / pobl. activa) 

Taxa atur  

Mallorca 

      

Acumulat anual 2013 625 1.635 2.260 27,65 17,27 

Acumulat anual 2012 628 1.677 2.305 27,24 18,19 

Acumulat anual 2011 559 1.848 2.407 23,22 17,12 

Acumulat anual 2010 521 1.940 2.461 21,2 16,70 

Acumulat anual 2008 293 2.113 2.406 12,2 9,50 

 

El nostre municipi s’ha vist molt afectat per la taxa d’atur en comparació amb la 

taxa de l’illa, supera en més de deu punts la resta de Mallorca, aspecte que ens 

indica la necessitat de dur a terme en el municipi la promoció de la inserció i 

l’orientació en el procés.  

 

7.3 Mitjana anual afiliada a la seguretat social pe r règims laborals (mitjana 

anual, de gener a desembre) 
 

 

Règims 2009 2010 2011 2012 2013 

Agrari 23,42 23 26,33 30,82 28,66 

Autònom 669,58 681,58 665,92 624,27 621,66 

General 
1.238,33 1.197,42 1.123,50 

  

971,73 929,25 

Llar 42 38,67 40,41 51,91 54,08 

De la mar 3 2,83 2 2 1,58 

Total 1.729 1.927 2.058 2.113 2.011 

Font: IBESTAT 

 

Al llarg dels anys hi ha hagut un creixement de la població afiliada a la seguretat 

social, però hem de ressaltar que aquest ha estat en proporció amb el creixement 

de la població en el municipi. 
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7.5 Població de les persones demandants inscrites 

          

L’any 2013 la població demandant inscrita va tenir aquestes característiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Població demandants inscrits - Font: SOIB 2013 

Sexe Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

Home 442 414 388 379 354 349 337 343 344 375 405 423 

Dona 475 473 466 432 401 394 415 403 418 426 473 481 

Edat Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

Menors de 25 71 67 67 73 62 64 53 56 64 64 72 68 

Entre 25 i 44 473 459 432 401 381 369 373 362 371 398 431 441 

De 45 anys i majors 373 361 355 337 312 310 326 328 327 339 375 395 

Grup de 

nacionalitats 
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

Espanyol 851 824 794 753 705 688 693 684 699 740 819 836 

UE-27 no 

espanyols 
27 27 24 24 19 19 21 22 24 21 26 27 

Extracomunitaris 39 36 36 34 31 36 38 40 39 40 33 41 

Total 917 887 854 811 755 743 752 746 762 801 878 904 
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7. DADES DE L’ESSAP (sistema informàtic d’atenció p rimària) 

Explotació de dades 

 

Les dades que a continuació es presenten s’han extret del sistema informàtic de 

l’ESSAP.  

Durant l’any 2013 s’ha treballat amb 580 expedients , se n’han iniciat 164, el que 

suposa el 28,27 % dels expedients; se n’han tancat 74, que corresponen al 12,76 

% del total d’expedients treballats. 

Aquests 580 expedients corresponen a 970 persones beneficiàries sense repetir i a 

tipologies familiars diverses: persones soles, famílies nombroses, famílies 

reconstituïdes, sistemes monoparentals i monomarentals. 

Al llarg dels darrers anys, el volum de persones que s’han beneficiat del nostre 

servei ha anat augmentant progressivament, aquest fet té una consonància amb la 

realitat que el nostre país viu i amb la necessitat que tenen les famílies de recursos 

externs per poder cobrir les necessitats bàsiques.  

 

 

ANY Nombre de 

persones ateses 

Total de població en 

el municipi 

% en proporció a la 

població total del 

municipi 

2011 788 7.601 10,37 % 

2012 963 7.795 12,35 % 

2013 970 7.792 12,45 % 

 

Tenint en compte que s’han pogut dur a terme diverses intervencions per família 

(de totes les intervencions s’han beneficiat 1.576 persones), a continuació es 

presenta la distribució per sector de població atès al llarg dels darrers anys. 

 

Les dades corresponents al 2009 i al 1010 han estat extretes del programa 

informàtic SIAP, les dades del 2011, del 2012 i del 2013 corresponen al sistema 

informàtic ESSAP. 
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Comparativa de persones usuàries per intervencions i per sector 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Població general 460 493 * * * 

Família 152 532 320 379 486 

Infància i joventut 30 148 202 260       304 

Dona 25 64 61 81 110 

Persones majors 282 460 401 382 430 

Persones amb discapacitat 55 189 102 121 116 

Altres 18 44 25 34 65 

Immigrants 36 84 27 42 65 

Total 1.286 2.014 1.138 1.299 1.576 

* El sistema ESSAP no recull el sector de població general 

 

Evolució de les demandes enregistrades a l’ESSAP distribuïdes pels ítems que es 

preveuen en el Pla de Prestacions Bàsiques  

1) Informació, orientació, valoració i mobilització de recursos 

2) Suport a la unitat convivencial i d’ajuda a domicili 

3) Mesures d’allotjament alternatiu 

4) Prevenció i inserció 

5) Prestacions complementàries per cobrir les necessitats de subsistència 

2011 2012 2013 
Demanda  

Nombre % Nombre % Nombre % 

Informació, orientació, valoració i 

mobilització de recursos 
217 

19,07 

% 
255 

19,58 

% 
382 

24,24 

% 

Prestació i actuacions d’allotjament 

alternatiu 
19 1,67 % 16 1,22 % 17 1,08 % 

Recursos complementaris per a la 

cobertura de necessitats de 

subsistència 

327 
28,73 

% 
379 

29,11 

% 
422 

26,77 

% 

Actuació de prevenció i inserció 
260 

22,85 

% 
266 

20,43 

% 
342 

21,70 

% 

Actuacions de suport a la unitat 

convivencial i d’ajuda a domicili 
315 

27,68 

% 
386 

29,66 

% 
413 

26,20 

% 

Total general 
1138 

100,00 

% 
1202 

100,00 

% 
1576 

100,00 

% 

Font: Dades extretes de l’ESSAP 
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Per entendre millor aquesta distribució, us presentem les intervencions generals 

que s’inclouen en cada un dels ítems de les demandes:  

 1 Prestacions i actuacions d’informació, d’orientació, de valoració i de mobilització 

de recursos  

  1.01 Informació sobre les prestacions dels serveis socials  

 1.02  Informació general i inespecífica 

 1.03 Tramitació per a l’accés a recursos no dependents del sistema de 

serveis socials  

1.04  Informació i derivació a altres sistemes  

1.05 Derivació cap a recursos i cap a serveis interns del sistema de serveis 

socials  

1.06 Derivació cap a recursos institucionals no governamentals  

  2 Prestacions i actuacions de suport a la unitat convivencial i d’ajuda a domicili  

 2.01 Prestacions d’ajuda a domicili  

 2.02 Prestacions d’ajudes tècniques  

 2.03 Altres suports a la unitat convivencial  

 2.04 Suport de caràcter personal fora del domicili  

 2.05 Actuacions especials de suport a la unitat convivencial  

  3 Prestacions, actuacions i mesures d’allotjament alternatiu  

 3.01 Residències i internats  
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 3.02 Albergs  

 3.03 Centres d’acollida  

 3.04 Habitatges tutelats  

 3.05 Allotjament d’urgència  

 3.06 Actuacions per a l’allotjament familiar  

  4 Prestacions i actuacions de prevenció i d’inserció  

  4.01 Centres, programes i actuacions d’inserció social  

  4.02 Centres, programes i activitats ocupacionals  

  4.03 Centres, programes i activitats de relació social i de lleure  

  4.04 Programes i actuacions de prevenció i de promoció social  

  4.05 Serveis de prevenció de situacions de dependència i de promoció de 

l’autonomia personal  

  5  Prestacions complementàries per cobrir les necessitats de subsistència  

  5.01 Pensions  

  5.02 Ajuts econòmics públics periòdics  

  5.03 Ajuts econòmics públics de pagament únic  

  5.04 Atencions que impliquen alimentació  

  5.05 Altres ajudes en espècie vinculades a situacions de necessitat 

 

S’ha de destacar que el sistema de registre informàtic es manté totalment al dia, 

introduint les obertures d’expedients, les demandes, les intervencions fetes i el 

professional responsable del cas. 
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8. ANÀLISI 

 

A nivell intern s’ha dut a terme una anàlisi exhaustiva del sistema d’organització, de 

coordinació i de gestió dels serveis socials de Binissalem. Aquest anàlisi s’ha fet 

partint de: 

1. Tècnica DAFO  

2. Comparativa dels dos DAFO (el presentat en el pla municipal i el presentat ara) 

3. Valoracions que cada any incloem en la memòria anual 

4. Valoració del POA plantejat al Pla Municipal 2008 anterior amb percentatges de 

consecució 

 

1. DAFO  

 Per garantir aquesta anàlisi d’una forma completa i adient s’ha duit a terme 

mitjançant el sistema d’anàlisi DAFO, que planteja una metodologia d’estudi de la 

situació real en la qual es troba un determinat servei, departament o recurs i les 

seves pròpies característiques internes, així com el risc i les oportunitats que el 

poden afectar a nivell extern. 

Aquest estudi es basa en l’anàlisi de quatre variants: 

� A nivell intern s’analitzen dos factors controlables: fortaleses i debilitats. 

� A nivell extern s’analitzen dos factors incontrolables: oportunitats i 

amenaces. 

* Les oportunitats són aquelles situacions externes, positives, que es generen en 

l’entorn i que, una vegada identificades, és poden aprofitar. 

* Les amenaces són situacions negatives, externes al servei, que poden 

intervenir contra aquest; per la qual cosa, és important tenir-les en compte per a 

plantejar estratègies d’abordatge. 

* Les fortaleses són tots aquells elements interns i positius que diferencien el 

servei d’altres serveis semblants. 

* Les debilitats són tots aquells elements, recursos, habilitats que es tenen i que 

constitueixen barreres per aconseguir la bona marxa del servei. 

Aquesta anàlisi s’ha fet en dos espais de reunió:  



 

 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ de sa Mostra, 2, Binissalem CP 07350 
Telèfon: 971 886 529 Fax: 971 886 532 

 

49 

1a anàlisi duta a terme entre l’equip de treballadores familiars i la treballadora 

social (3a E).  

2a anàlisi realitzada en reunió d’equip dels serveis socials, en la qual participaren 

les dues treballadores socials (3a E, IF), l’educadora social, la psicòloga, la 

mediadora intercultural i l’auxiliar informadora. 

Així, podem destacar dos DAFO: 

- DAFO dut a terme entre l’equip de les treballadores familiars (gener de 2014) 

- DAFO dut a terme entre l’equip dels serveis socials (febrer de 2014) 
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DAFO TREBALLADORES FAMILIARS  

(gener de 2014) 

 

 

FORTELESES 

 

DEBILITATS 

Anàlisi 

interna 

• Agrada la feina 

• Puntualitat 

• Desenvolupar-se com a 

equip 

• Adaptabilitat (horaris i 

simpatia) 

• Unió de l’equip (saber 

rebre els consells com a 

equip) 

• Respecte als demés, a 

l’equip i als usuaris 

• Educació 

• Saber escoltar 

• Resolució de conflictes 

intern 

• Responsabilitat i confiança 

amb nosaltres 

• Positivitat 

• Organització del treball 

• Formació 

• Donar resposta o recursos 

als usuaris 

• Prevenció i educació (pilars 

de la feina) 

• Capacitació de solucionar 

problemes 

• Força com a equip 

• Sensibilitat 

• Poca tolerància als canvis 

• Dificultats de comunicació 

com a equip 

• No adaptabilitat de l’equip als 

canvis 

• Controvèrsia en decisions 

• Impotència davant els 

problemes que no es poden 

solucionar 

• Acceptació de no poder 

resoldre tots els problemes 

• Crítiques internes, desunió 

• Parlar amb claredat entre les 

companyes i/o poca 

comunicació 

• Impotència de no poder 

expressar-me com 

m’agradaria 

• Admetre les decisions 

• Noció del temps 
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 OPORTUNITATS 

 

AMENACES 

Anàlisi 

externa 

• Seguir treballant a 

l’Ajuntament 

• Enriquiment, creixement i 

experiències viscudes 

• Formació 

• Independència econòmica 

• Sou digne 

• Reciclatge 

• Inseguretat per la feina 

• Crítiques externes en relació 

amb el SAD i CD 

• Assajament laboral al grup 

• Vigilades i controlades (rep 

tot l’equip) 

• Reducció de jornada 
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DAFO Equip de serveis socials  

(febrer de 2014) 

 

 

FORTELESES 

 

DEBILITATS 

Anàlisi 

interna 

• Bon clima de feina 

• Vocació / Implicació de 

l’equip 

• Sistema de comunicació 

fluïda 

• Millor planificació 

• Cuidar-nos entre nosaltres 

• Interdisciplinarietat 

• Proximitat 

• Consolidat el sistema de 

cites 

• Creativitat / Innovació 

• Treball en equip 

• Projecte adient a la 

població 

• Suport polític 

• Desordre físic 

• Dificultat de comunicació 

entre serveis administratius i 

treballadores socials 

• Allò que és urgent passa per 

damunt d’allò que és 

important 

• Distorsió (lladres del temps) 

• Planificació diària individual 

• Falta un filtratge millor 

• Llista d’espera 

• Manca d’avaluació interna i 

externa 

• Hàbits d’autocura 

• Control 

  

 OPORTUNITATS 
 

AMENACES 

Anàlisi 

externa 

• Xarxa comunitària  

• Normalització de l’ajuda 

dels serveis socials 

• Pressupost municipal 

• Projectes comunitaris / 

grupals 

• Participació activa de la 

població 

• Ràtios 

• Manca o reducció de suport 

dels serveis externs (p. e. 

SOIB) 

• Exigències de la població 

• Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i 

de sostenibilitat de la 

Administració local  
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• Subvenció d’immigració 

• Proximitat dels treballadors 

externs (d’altres recursos) 

vers la població 

• Implicació / solidaritat del 

poble 

• Projectes mancomunitats 

• Mateixa línia de feina dels 

municipis propers 

• Unitat mancomunada 

• Greuge comparatiu entre la 

població 

• Inestabilitat laboral en relació 

amb les treballadores 

mancomunades 

• Manca d’hores d’algunes 

professionals 

• No convocatòries per a 

subvencions 

• Exigències altres serveis 
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2. Comparativa dels dos DAFO (el presentat en el pl a municipal i el presentat ara) 

DAFO  2010 i 2014 
 Fortaleses Debilitats 
 2010 2014 2010 2014 
Anàlisi 
interna 
 

- Espai adequat 

- Equip complet, 

multidisciplinari 

- Confiança amb 

l’equip de feina 

- Voluntat 

professional 

- Incorporació de 

nous 

professionals  

- Auxiliar 

informadora 

- Proximitat, 

qualitat en 

l’atenció i 

seguiment 

- Possibilitat i 

capacitat de 

treball en equip 

- Bon ambient de 

feina 

- Treball en xarxa 

 

- Bon clima de feina 

- Vocació / implicació 

de l’equip 

Sistema de 

comunicació fluïda 

- Millor planificació 

- Cuidar-nos entre 

nosaltres 

- Interdisciplinarietat 

- Proximitat 

- Consolidat el 

sistema de cites 

- Creativitat / 

innovació 

- Treball en equip 

- Projecte adients a 

la població 

- Suport polític 

 

- Descoordinació 

de l’equip 

- Manca de 

pressupost i de 

desconeixement 

del pressupost 

destinat a serveis 

socials 

- Volum de feina 

elevat 

- Manca d’espais 

de supervisió i 

d’autocura 

- Espais 

d’organització 

insuficients 

- Gestió del temps 

inadequat 

- No voler més del 

que podem 

- Manca de criteris 

d’emergència 

- Coordinació 

externa reduïda 

- Registre 

inadequat 

- Manca de 

protocols de 

derivació 

- Espais de 

reunions de casos 

reduïts 

- Espai d’avaluació 

intern i extern 

inexistent 

- Desordre físic 

- Dificultat de 

comunicació entre 

serveis 

administratius i 

treballadores 

socials 

- Allò que és urgent 

passa per damunt 

d’allò que és 

important 

- Distorsió (lladres 

del temps) 

- Planificació diària 

individual 

- Falta un filtratge 

millor 

- Llista d’espera 

- Manca d’avaluació 

interna i externa 

- Hàbits d’autocura 

- Control 
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 Oportunitats Amenaces 
 2010 2014 2010 2014 
Anàlisi 
externa 

- Predisposició 

política 

- Interès i facilitat 

per introduir 

noves iniciatives 

als SS 

- Nova Llei de SS 

- Subvencions 

externes per dur 

a terme noves 

iniciatives al 

municipi 

- Voluntat política 

- Nou 

equipament de 

SS 

- Possibilitat de 

mancomunar 

recursos 

(professionals i 

projectes) 

- Bona 

coordinació amb 

les escoles 

- Acolliment de 

dependència 

Recurs extern 

- Implicació 

d’altres àrees 

- Serveis 

comunitaris 

- Confiança amb 

els SS 

- Xarxa comunitària  

- Normalització de 

l’ajuda dels serveis 

socials 

- Pressupost 

municipal 

- Projectes 

comunitaris/grupals 

- Participació activa 

de la població 

- Subvenció 

d’immigració 

- Proximitat dels 

treballadors externs 

(d’altres recursos) 

cap a la població 

- Implicació / 

solidaritat del poble 

- Projectes 

mancomunitats 

- Mateixa línia de 

feina dels municipis 

propers 

- Unitat 

mancomunada 

 

- Divergències en 

les prioritats 

- Pressió política 

de donar resposta  

- Manca de 

recursos 

- Dependència de 

subvencions 

- Sistema 

informàtic 

inadequat; 

duplicitat de feina 

- Estabilitat 

professional 

- Manca de 

coordinació amb 

recursos externs 

- Interferències 

polítiques 

- Políticament no 

es veuen els 

recursos 

mancomunats 

 

- Ràtios 

- Manca o reducció 

de suport dels 

serveis externs (p. 

e. SOIB) 

- Exigències de la 

població 

- Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de 

racionalització i de 

sostenibilitat de 

l’Administració local  

- Greuge 

comparatiu entre la 

població 

- Inestabilitat laboral 

en relació amb les 

treballadores 

mancomunades 

- Manca d’hores de 

contractació 

d’algunes 

professionals 

- Manca de 

convocatòries de 

subvencions 

- Exigències altres 

serveis 

 

Per una altra banda també s’ha fet una comparativa entre el DAFO que es va fer l’any 

2010 i el DAFO actual, en el qual podem observar com hi ha hagut moltes aportacions 

que abans eren debilitats o amenaces i que actualment són oportunitats o fortaleses, 
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algunes situacions que continuen (tant en positiu com en negatiu) i d’altres que quatre 

anys després no tenen sentit per motius de normalització en la dinàmica del servei. 

 

Per facilitar l’exposició parlarem de positiu, en el cas de fortaleses i d’oportunitats, i de 

negatiu, en referència a les debilitats i a les amenaces.  

Així, podem destacar la reflexió següent, tenint en compte els diversos ítems.  

 

Equip professional 

A nivell d’equip podem destacar que continuen com a aspectes positius el treball en 

equip, la bona dinàmica de relació entre totes les membres i la voluntarietat 

professional, i es ressalta la importància de l’equip multidisciplinari i el bon ambient de 

feina. 

També continua com a debilitat la manca d’espais de supervisió i d’autocura entre les 

membres de l’equip.  

Finalment, podem destacar que la presència de l’auxiliar informadora ja s’ha 

normalitzat en la dinàmica de l’equip i que la incorporació dels professionals està més 

consolidada i normalitzada. Així i tot, continua essent un aspecte negatiu la inestabilitat 

laboral de les companyes que depenen de convenis anuals.  

Actualment no té sentit parlar de descoordinació de l’equip, ja que els espais de 

coordinació estan més que consolidats. 

 

Atenció al públic 

Pel que fa a l’atenció a la població, es continua destacant com a positiu la proximitat 

en l’atenció i en el DAFO actual la consolidació de les cites.  

Hi continua havent un alt volum de feina i, algunes vegades, arriba a generar llistes 

d’espera per a l’atenció, un aspecte negatiu afegit als lladres del temps constantment 

presents, com són les interrupcions, les entrevistes sense cita... 

Cal destacar que en l’anàlisi d’enguany la relació amb l’usuari hi ha estat molt present: 

o en negatiu s’han destacat les exigències de la població i les comparacions que 

fan ells mateixos entre altres usuaris 

o en positiu s’han ressaltat: la normalització de l’ajuda, la participació activa de la 

població i la solidaritat del poble  
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Aquest aparició de la població en diversos apartats del DAFO no és més que una 

evidència de la proximitat de la població i de la consolidació dels serveis socials en el 

municipi.  

 

Altres aspectes 

Cal destacar que es visualitza com a positiu al llarg d’aquests quatre anys el fet de 

treballar en mancomunitat, que garanteix la possibilitat d’optimitzar recursos i de 

cohesionar a nivell mancomunat els serveis socials. La feina mancomunada i la visió 

de mancomunitat que disposen els serveis socials garanteix unes mateixes línies 

d’intervenció, sempre respectant la individualitat de cada municipi i l’enriquiment que 

això suposa. 

Continua essent un aspecte positiu la possibilitat de dur a terme projectes en funció 

d’algunes subvencions, però, a la vegada, és un aspecte negatiu, ja que alguns 

projectes depenen de la subvenció, fet que s’agreuja a causa de la manca de 

convocatòries que hi ha en l’actualitat. Si abans les subvencions externes eren una 

oportunitat, actualment la manca d’aquestes subvencions és una amenaça. 

Pel que fa als recursos externs, és cert que actualment han millorat les coordinacions i 

el treball, fins al punt d’arribar a apropar-se als municipis, cal destacar que la reducció 

de recursos comunitaris bàsic, per exemple el SOIB, ha generat una sobrecàrrega en 

els CMSS. 

 

3. Valoracions que cada any incloem en la memòria a nual 

També s’ha fet una valoració del POA, plantejat en l’anterior Pla Municipal 2008, amb 

percentatges de valoració. 

Comparativa dels dos DAFO, el presentat en el pla municipal i el presentat ara. 

Inclusió de les petites valoracions que cada any incloem en la memòria anual: 

� 2008 Es va caracteritzar per un canvi organitzatiu que fou crucial per millorar 

l’atenció i per augmentar l’eficàcia i l’eficiència, mitjançant la implantació de la 

cita prèvia i  de l’atenció a la població a la tarda, per millorar l’accessibilitat de 

la població als serveis socials. 
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� 2009 Consolidació dels serveis socials, es pot destacar la cohesió de l’equip, 

la implantació de nous projectes comunitaris, el manteniment al dia del 

registre i de les intervencions i la consolidació de l’atenció a la ciutadania. 

� 2010 Amb les noves instal·lacions i la creació del Pla es consolida el canvi cap 

a una nova perspectiva de feina eficaç i eficient, amb una qualitat d’atenció i 

amb una intervenció adequada. Amb el Pla no només s’establiren les línies de 

treball prioritàries per a un període concret, sinó que també s’implantaren uns 

compromisos d’acció i de destinació de recursos per recercar i per aconseguir 

objectius prioritaris. 

�  2011 Any d’implantació del nou sistema informàtic (ESSAP), que garantí un 

registre adequat i actualitzat de totes les intervencions duites a terme; una 

eina essencial per extreure dades en temps real. És l’any que es publica la 

Cartera de Serveis mitjançant un tríptic en el qual s’especifiquen els diferents 

serveis que s’ofereixen des dels serveis socials municipals, amb la intenció 

d’apropar i de donar a conèixer els diferents recursos a tota la població del 

nostre municipi. 

� 2012 Es fa una valoració i una posada en comú entre totes les membres de 

l’equip de la necessitat de replantejar els servies socials cap a altres línies 

d’intervenció més comunitàries, amb l’objectiu d’optimitzar l’aprofitament dels 

recursos ja funcionals i de promoure l’adquisició al canvi individual mitjançant 

el treball grupal i comunitari.  

� 2013 En consonància amb la valoració final del 2012, els serveis socials fan 

una aposta cap als projectes comunitaris, com a eina per poder optimitzar els 

recursos ja disponibles i poder arribar a més població. Enguany el repte que 

es planteja és promoure l’adquisició al canvi individual mitjançant el treball 

grupal i comunitari, fet que ha implicat una reorganització dels serveis socials 

de Binissalem. 
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4. Valoració del POA plantejat en l’anterior Pla Mu nicipal 2010 amb percentatges de consecució 

 

Accions concretes Línies 

d’actuació 

 

Objectius  Iniciatives 

estratègiques  Accions Data i 

responsable 

directe 

Recursos 

necessaris 

 

Grau de 

consecució 

 

Observacions 

Instal·lació del programa ESSAP Agost de 

2010 

Consorci 

Equip 

informàtic de 

SS  

100 % El nou sistema informàtic fou 

instal·lat el mes de gener de 

2011. 

Formació als professionals en relació 

amb l’ús del nou programa. 

Setembre  de 

2010 

Consorci 

Equip de SS 100 %  

Pas del registre SIAP a l’ESSAP Agost de 

2010 

Consorci 

Equip 

informàtic de 

SS 

 Per decisió de l’equip no es 

va fer el pas d’expedients. 

Consolidar 

la gestió 

dels serveis 

socials del 

municipi de 

Binissalem 

Oferir una 

atenció 

individual 

de qualitat 

Millorar el 

sistema de 

registre 

Manteniment del registre al dia del 

registre de SS 

01/09/2010 -

31/12/2010 

Auxiliar 

informadora 

Equip de SS 90 % El registre es duu molt al dia i 

anualment cada professional 

fa una revisió de tots els seus 

casos. 
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Repartiment d’espais de registre entre 

els professionals. Distribució d’espais 

com a obertura de l’expedient, registre 

de dades bàsiques, registre 

d’intervencions de cada professional, 

seguiment del cas... 

2010  

TS (IF) 

Equip de SS 100 %  

Gestions per garantir un augment de 

jornada de l’auxiliar informadora. 

(reunions, acords, recerca de 

subvencions...) 

05/2010-

12/2010 

Regidora 

Auxiliar 

informadora 

TS 

50 % S’han fet algunes gestions, 

però no se n’ha aconseguit 

l’augment.  

El servei disposa del suport 

d’una TF per dur a terme 

diverses tasques 

administratives. 

Oferir una 

atenció 

accessible i 

adequada a la 

ciutadania  

Dotació d’un telèfon per taula Novembre de 

2010 

Regidora 

 100 % Es disposa de quatre telèfons 

Millorar el 

sistema  

de gestió 

de l’equip 

Consolidar els 

espais de 

coordinació 

Planificació mensual. Es planteja un pic 

al mes, aprofitant la reunió d’equip 

mensual que es duu a terme el primer 

dimecres de cada mes, incloure en 

l’acta un espai de panificació mensual. 

06/2010 -

12/2010 TS 

(IF) 

Equip de SS 80 %  
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Registre de les coordinacions. Pel que 

fa a les reunions d’equip s’ha de fer una  

acta per reunió, mitjançant un sistema 

de torns.  

Per a les altres coordinacions cada 

professional ha de dur a terme el seu 

registre. 

06/2010 -

12/2010 TS 

(IF) 

Equip de SS 100 % Es disposa d’una acta per a 

cada reunió d’equip i, pel que 

fa a les altres reunions, cada 

professional duu a terme el 

seu registre adient al 

funcionament.  

Espai d’organització. Es planteja un pic 

al mes, aprofitant la reunió d’equip 

mensual que es duu a terme el primer 

dimecres de cada mes, incloure en 

l’acta un espai d’organització.  

També hi ha d’haver un espai 

d’organització en la reunió quinzenal 

que es fa entre les dues TS i la 

regidora. 

06/2010 -

12/2010 

Regidora 

TS (IF), TS 

(3a E) i 

regidora 

70 % L’espai d’organització en les 

reunions està consolidat, 

però s’ha de millorar el temps 

de consecució dels acords. 

Organització de les tasques de 

l’informàtic (“neteja” dels ordinadors). 

En aquest espai es planteja una neteja 

de tots els ordinadors que hi ha als SS. 

Octubre de 

2010 TS (3a  

E) 

TS (IF), TS 

(3a E)  i 

auxiliar 

informadora 

100 %  
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Planificació setmanal. De 14 a 15 h els 

divendres es planteja un petit espai de 

planificació grupal, per garantir una 

gestió del temps adequada, consolidar 

les línies de treball conjuntes i donar a 

conèixer l’agenda al grup. 

06/2010 -

12/2010 TS 

(IF) 

TS (IF), TS 

(3a E), 

regidora  i 

auxiliar 

informadora  

40 % S’ha consolidat un petit espai 

de planificació setmanal amb 

l’auxiliar informadora. 

Formació continuada dels 

professionals. Es planteja que de forma 

obligada cada professional tingui, com 

a mínim, unes 50 hores formatives al 

llarg de tot l’any. 

06/2010 -

12/2010 TS 

(3a E) 

Equip de SS 75 % Una quarta part de les 

professionals han fet 

formació diversa, tota 

relacionada amb el lloc 

professional. 

Millorar la 

qualitat 

personal dels 

professionals 

 

 

 

Creació d’espais de supervisió. De 13 a 

14 h el divendres es planteja un espai 

de supervisió de casos i l’avaluació 

interna. 

09/2010 -

12/2010 TS 

(3a E) 

Equip de SS 15 % No hi ha un espai establert, 

però es duu a terme la 

supervisió de casos a 

demanda. 

Revisió de la documentació existent Juny de 2010 

TS (IF) 

Equip de SS 80 % Quasi tota la documentació 

del servei ha estat revisada i 

modificada, si ha estat 

necessari. 

Millorar la  

documentació 

interna 

Creació de protocols de derivació:  

- protocol d’actuació i de derivació a 

l’educadora social (setembre de 2010) 

- protocol d’actuació i de derivació a la 

mediadora (juliol de 2010) 

07/2010 -

09/2010 TS  

Equip de SS 100 %  
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Creació de protocols de funcionament 

intern 

- Mapa de processos del circuit 

d’entrada  

10/2010 TS 

(IF) 

Equip de SS 100 %  

Creació de registre d’avaluació 08/2010 TS 

(IF) 

Equip de SS 10 % S’han fet alguns registres 

d’avaluació dels darrers 

projectes. 

Creació d’enquestes per als usuaris del 

SAD 

09/2010 TS 

(3a E) 

Equip de SS 100 %  

Creació d’enquestes per als usuaris de 

SS 

09/2010 TS 

(IF) 

Equip de SS 100 %  

Realització de les enquestes als usuaris 

del SAD (90 % de les persones 

usuàries) 

10/2010 -

12/2010 TF 

Equip de SS 20 %  

Realització de les enquestes als usuaris 

dels SS (50-60 persones usuàries) 

10/2010 -

12/2010 

Auxiliar 

informadora 

Equip de SS 25 %  

Anàlisi de les enquestes del SAD i dels 

SS 

01/2011 -

02/2011 TS 

(IF)/TS (3a E) 

Equip de SS 0 %  

Fer l’avaluació 

interna 

Es planteja una aturada tècnica de tres 

dies semestral amb la intenció de 

millorar el servei i de sanejar-lo. 

Setembre de 

2010 TS 

(IF)/TS (3a E) 

Equip de SS 0 %  
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Aturada tècnica anual. Espai de 

tancament durant cinc dies amb la 

intenció de dur a terme l’avaluació 

interna del servei, el tancament de 

diferents projectes i de recursos i dur a 

terme les justificacions pertinents. 

Desembre de 

2010 TS 

(IF)/TS (3a E) 

Equip de SS 20 % Encara que no s’ha 

consolidat el tancament, si 

que s’han realitzat dos 

tancaments puntuals. 

Avaluació de la gestió trimestral. 

Trimestralment es durà a terme una 

avaluació del servei, conjuntament, 

entre tots els membres de l’equip. 

Juny de 2010 

Setembre de 

2010 

Desembre de 

2010 TS (IF) 

Equip de SS 80 % Encara que no es fa de forma 

trimestral, sí que un pic 

finalitzada cada una de les 

diferents activitats que es 

duen a terme, es fa una 

valoració en la reunió d’equip. 

Millorar el 

sistema 

de 

coordinaci

ó extern 

Crear espais 

de coordinació 

externa 

Establiment de les línies de treball 

conjuntes 

Juny-

desembre de 

2010 TS (IF) 

Equip de 

serveis 

socials i 

recursos 

municipals  

60 % S’han establert línies de 

coordinació entre SS i els 

recursos sanitaris, educatius, 

farmacèutics, entre d’altres 

de comunitaris. 

 

Consolidar 

l’atenció 

especialit-

zada 

Garantir la 

continuïtat dels 

recursos 

comunitaris  

Convenis amb altres ajuntaments i 

mancomunitats:  

- Competències parentals (setembre-

novembre) 

 

Juny-

desembre 

2010 

Mancomuni-

tat i 

ajuntaments 

 100 % En l’actualitat en vigor 
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Convenis supramunicipals:  

- Taller de memòria (setembre-

desembre) 

- Taller per a familiars cuidadors (maig-

juny) 

- Escola de pares (novembre-

desembre) 

- Mediació i interculturalitat (gener-

desembre) 

- Projecte de suport escolar (període 

escolar) 

Gener-

desembre de 

2010  

Consell 

Insular i 

Govern 

Balear 

 100 % En l’actualitat en vigor 

 

Resum per objectius i percentatge de consecució del  Pla 2010 

Línies 

d’actuació 

Objectius  Iniciatives 

estratègiques  

 

Grau de consecució  

 

Observacions 

Millorar el sistema de 

registre 

97,50 % Al llarg d’aquest període d’implantació el nou sistema informàtic (ESSAP) està 

més que consolidat en la dinàmica del dia a dia del servei. A nivell professional 

és una eina imprescindible i pràctica. 

Consolidar la 

gestió dels 

serveis 

socials del 

municipi de 

Binissalem 

Dur a terme 

una atenció 

individual de 

qualitat 

Dur a terme una 

atenció a la ciutadania 

accessible i adequada 

75 % L’atenció a la ciutadania, pel que fa als ítems establerts, és accessible i 

adequada. Així i tot, l’atenció a la ciutadania també està vinculada amb la forma 

d’atenció i es considera que aquesta és adient i respectuosa. 
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Consolidar els espais 

de coordinació 

87,5 % Tal i com apareix en l’anàlisi DAFO com a fortalesa el sistema de coordinació 

del servei s’ha consolidat en quasi la seva totalitat.  

Millorar la qualitat 

personal dels 

professionals 

43,33 % Aquest ítem es pot valorar des de dues vessants: pel que fa a la part de 

formació, aquest espai està consolidat en quasi totes les professionals; pel que 

fa al espais de supervisió de casos, és cert que no s’han consolidat, encara que, 

puntualment, en cas de necessitat hi ha espais de supervisió. 

Pel que fa a la planificació setmanal, es fa cada divendres conjuntament amb 

l’auxiliar informadora, però no hi ha un espai de planificació setmanal entre les 

professionals. 

Millorar el 

sistema  de 

gestió de 

l’equip 

Millorar la  

documentació interna 

72,50 % D’una banda, pel que fa a la documentació interna, cal destacar que ha estat 

revisada i actualitzada quasi tota.  

Per una altra banda, s’ha creat una fitxa de cada un dels programes i dels 

serveis que hi ha en marxa, incloent el circuit d’atenció de cada una de les 

professionals.  

En aquest apartat el percentatge de consecució baixa, perquè només es valora 

la creació de registres d’avaluació en un 10 %.  

Cal destacar que l’avaluació continua sent un aspecte pendent i en el pla 

següent es plantejarà com a prioritat. 
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Dur a terme una 

avaluació interna 

43,12 % Tal i com s’ha mencionat en l’apartat anterior i apareix en l’anàlisi DAFO, 

l’avaluació és en l’actualitat el nostre punt dèbil en el procés de gestió i de 

desenvolupament dels programes que es duen a terme.  

Pel que fa als documents d’avaluació, es disposa de la memòria anual del servei 

en la qual es pot observar un resum d’allò que es fa en els serveis socials; així i 

tot, és imprescindible crear més espais d’avaluació i documents funcionals i 

pràctics per introduir progressivament indicadors d’avaluació. 

Pel que fa al plantejament d’avaluar l’atenció oferta, cal destacar que es va 

començar amb la creació d’enquestes i que es varen fer a alguns usuaris, però 

no se n’han analitzat els resultats. 

Al llarg d’aquests anys tampoc no s’ha arribat a consolidar cap tipus d’aturada 

per avaluar i corregir la tasca. 

Millorar el 

sistema de 

coordinació 

extern 

Crear espais de 

coordinació externa 

60 % Al llarg d’aquest període s’han consolidat molts d’espais de coordinació que 

abans no existien. Així, es pot destacar un contacte continuat amb tots els 

centres educatius, el centre de salut, l’IMAS, els recursos d’oci i els temps de 

lleure i d’altres.  

També s’ha consolidat la comissió de salut en xarxa, espai d’encontre 

d’educació, de serveis socials i de salut a nivell mancomunat. 

 

Consolidar 

l’atenció 

especialitza

da 

Garantir la continuïtat 

dels recursos 

comunitaris  

100 % Actualment, tots els convenis que es proposaren mantenir han continuat. 
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TOTAL DEL PERCENTATGE 

D’IMPLANTACIÓ DEL PLA 

MUNICIPAL 2010 

 

72,37 % 
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9. Pla Operatiu d’Acció (POA) 2014-2018 

 

Accions concretes Línies 

d’actuació 

Objectius  Iniciatives 

estratègiques  Accions Data d’inici i 

de tancament 

Respon-

sable 

directe 

Recursos 

necessaris 

Adequar el programa ESSAP a les necessitats de feina 

de l’equip. 

- Implementació d’informes socials 

- Implementació del genograma 

- Implementació dels tràmits de salari social 

2014 - 

desembre de 

2018 

IMAS Equip informàtic 

de SS  

Manteniment del registre al dia 

 

 

 

2014 - 

desembre de 

2018 

TS6 Equip informàtic i 

equip de SS 

Adaptar el 

sistema de 

registre ESSAP 

 

 

 

 

 

 

 Revisió anual d’expedients tancats i destrucció 

d’aquells que tinguin una antiguitat superior a cinc anys 

de tancament 

Desembre de 

2014, 2015, 

2016, 2017 

2018 

Auxiliar 

informa-

dora 

Equip informàtic i 

equip de SS 

Introduir en 

la gestió 

diària dels 

serveis 

socials la 

cultura de 

qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar 

amb 

qualitat 

Avaluar la 

intervenció 

Creació de les enquestes per a les persones usuàries 

dels serveis i atenció de tercera edat i discapacitat 

(centre de dia, SAD i habitatge tutelat) 

Gener–març de 

2015 

TS (3ºE)  Auxiliar 

informadora 

TS (3a E), TF 
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Creació de les enquestes per a les persones usuàries 

d’infància i família  

Gener–març de 

2015 

TS (3a E) Equip de SS 

Realització d’enquestes a les persones usuàries dels 

serveis de tercera edat i discapacitat  (80 % dels 

usuaris) 

Abril–juliol de 

2015 

TS (IF) Equip de SS 

Realització de les enquestes per les persones usuàries 

dels serveis i atenció a infància i família (60 % de les 

famílies) 

Abril-juliol de 

2015 

TS (IF) Equip de SS 

Anàlisi de les enquestes Agost-

desembre de 

2015 

TS (IF) Equip de SS 

Realització d’informe i de propostes Agost-

desembre de 

2015 

TS (IF) Equip de SS 

Aturada tècnica trimestral de dos dies 2014 - 

desembre de 

2018 

TS (IF) Equip de SS 

Creació d’un document d’avaluació de caràcter general 

per a totes les intervencions. Establiment d’indicadors 

Gener-

desembre de 

2015 

TS (IF) Equip de SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creació d’un qüestionari d’avaluació per als participants 

dels projectes 

Gener-

desembre de 

2015 

TS (IF) Equip de SS 
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Realització de la memòria tècnica de cada una de les 

intervencions 

2014 - 

desembre de 

2018 

TS (IF) Equip de SS 

Formació continuada de les professionals. Es planteja 

que de forma obligada cada professional tingui, com a 

mínim, unes 50 hores formatives al llarg de tot l’any. 

2014 - 

desembre de 

2018 

TS (IF) Equip de SS 

Introducció en la reunió de coordinació mensual un 

espai de supervisió de casos 

2014 - 

desembre de 

2018 

TS (3a E) Equip de SS 

Creació d’un espai mensual d’autocura per a l’equip de 

professionals. 

2014 -  

desembre de 

2018 

TS (3a  E) Equip de SS 

Millorar la 

qualitat 

personal dels 

professionals 

 

 

 

 Respecte pels espais d’entrada i pel temps de les 

professionals 

2014 - 

desembre de 

2018 

Equip de 

SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular el 

servei 

 

 

Realització de les gestions per aconseguir les 

acreditacions pertinents: 

- Teleassistència 

- CMSS 

2014 - juny de 

2015 

TS Secretaria, 

regidora, TS 
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Creació de protocols de funcionament intern: 

- Protocol d’intervenció en urgències 

- Protocol d’accés al banc d’aliments 

- Creació del fluxograma d’atenció general 

2014-2015 TS (IF) Equip de SS 

Creació de reglaments: 

- Reglament intern dels serveis socials 

- Reglament municipal per a la prestació d’ajudes 

econòmiques 

2014-2015 TS (IF) Equip de SS 

Creació del Pla de Drogues Municipal 2015-2016 Educa-dora TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creació del Pla d’Igualtat Municipal 

 

2017-2018 TS (IF) Equip de SS 

Introducció d’espais de coordinació amb recepció  2014-2018 TS (IF) TS i auxiliar 

informadora 

Millorar 

l’organització 

del servei Garantia de poder adquirir un vehicle per a l’ús dels 

serveis socials (repartiment del dinar a domicili, 

recollida d’aliments del banc d’aliments i altres) 

2014-2016 Regidora Vehicle 

Manteniment dels espais del servei ordenats 2014-2018 TS (IF) Equip de SS 

Pintar les instal·lacions del centre de dia 2016 Regidoria Brigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adequar l’espai 

dels serveis 

socials Canvi de les butaques del centre de dia 2016 Regidoria TS (3ºE) 

Brigada 

                                                 
6 TS fa referència a les dues treballadores socials (TS d’infància i família i TS de tercera edat). 
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Adquisició del material necessari en la dinàmica del 

servei: 

- impressora petita en color 

- paperògraf 

- fotocopiadora 

- ordinador nou 

2014-2017 Regidoria Material divers 

Revisió de documents i destrucció d’aquells no 

funcionals i/o amb antiguitat superior a cinc anys 

2015 TS TS 

Destructora de 

paper 

Manteniment al dia de la informació general del servei 

en el web de l’Ajuntament 

2014-2018 TS Equip de SS 

Publicació d’informació dels programes duts a terme, 

mitjançant el web de l’Ajuntament, el Facebook, els 

correus electrònics  massius o els articles a premsa 

2014-2018 TS  Equip de SS 

Difusió dels tríptics disponibles de la cartera de serveis Març de 2015 TS (IF) Tríptics 

notificador 

Actualització dels tríptics de la cartera de serveis  Gener-juny de 

2016 

TS (IF) Equip de SS 

Impressió dels tríptics i repartiment 

 

Juny-desembre 

de 2016 

Regidora Notificador 

Apropar el 

servei a la 

població 

general  

Oferiment a la població beneficiària de la possibilitat de 

rebre un recordatori de les actuacions que es duen a 

terme 

2014-2018 Auxiliar 

informa-

dora 

Mòbil  

auxiliar 
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Realització del projecte «Anem per feina» i posada en 

funcionament 

2014 - juny de 

2015 

TS Equip de SS 

Realització del projecte «Llar sostenible» i posada en 

funcionament  

Juny de 2015 - 

juny de 2016 

TS Equip de SS 

persones 

voluntàries 

Dur a 

terme una 

atenció 

especialit-

zada 

consolida-

da  

Implantar nous 

espais 

adequats a les 

necessitats 

actuals 

Suport polític en la posada en marxa de nous projectes, 

si es consideren necessaris 

2014-2018 Regidora  

Projectes municipals: 

«Espai de dona» 

«Procanvi» 

«Binicultiu jove» 

 

2014-2018 Ajunta-

ment 

 

Garantir que 

els serveis 

socials 

vagin en 

consonàn-

cia amb les 

demandes 

de la 

població i la 

realitat local 

 

 Garantir la 

continuïtat dels 

serveis i dels 

recursos que es 

duen a terme 

en l’actualitat Convenis supramunicipals:  

- Taller de memòria  

- Taller per a familiars cuidadors  

- Espai familiar  

- Suport de l’equip de prevenció comunitària 

- Suport territorial 

- Mediació i interculturalitat  

- Projecte suport escolar  

- Suport psicosocial 

- Suport socioeducatiu 

 Consell 

Insular i 

Govern 

Balear 
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10. Avaluació i seguiment del pla 

 

L’avaluació és un element essencial dins del procés de planificació, i s’ha de 

plantejar de manera indissociable i sempre clarament vinculada amb el 

seguiment del cas. Així mateix, els criteris i els mecanismes per seguir i per 

avaluar el Pla es converteixen en un component obligat en els plans i en els 

programes.  

La importància d’avaluar resideix en el paper que exerceix tant durant les fases 

intermèdies del procés de planificació (concretament, durant la programació) 

així com després de la posada en marxa i de l’execució del pla. Entre les 

funcions més destacades de l’avaluació en la planificació, es pot destacar: 

* Assegurar que el pla, sigui un pla avaluable.   

* Retroalimentar la planificació: ja que l’avaluació es fa durant la 

implantació del pla, permet obtenir informació d’utilitat per corregir les 

mesures inadequades, millorar les actuacions programades i elegir la 

millor alternativa per assolir els objectius proposats. 

* Servir com a guia per a la presa de decisions. 

* Actuar com a acte de responsabilitat pública i política davant els 

ciutadans. 

En concret, el procés d’avaluació i de seguiment que s’ha de seguir en el Pla 

Municipal dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem, ha de respondre 

a aquest tipus d’avaluació i ha de tenir els objectius següents: 

- Avaluació continuada i avaluable: durant el procés de programació del pla 

s’han de seguir els criteris necessaris per aconseguir que cada una de les 

mesures que componen el pla reuneixin els requisits d’avaluabilitat, de manera 

que la valoració dels resultats assolits sigui possible. 

- Seguiment del pla: la finalitat del qual ha de ser identificar durant el procés 

d’implantació possibles «desviacions» del que s’ha planificat i adoptar els ajusts 

o les correccions pertinents.      
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o Avaluació de la implantació: l’objectiu del qual ha de ser valorar després 

de l’acabament del període d’implantació anual, el grau de coincidència 

entre el que s’havia planificat prèviament i la posada en marxa i el 

funcionament real del pla. 

o Avaluació de resultats: valorar la consecució dels objectius marcats. 

o Avaluació econòmica: valorar l’ajust pressupostari de cada mesura del 

pla. 

Respecte a la metodologia de l’avaluació, ha de tenir un caràcter mixt, donada 

la naturalesa diferent de les actuacions i, en conseqüència, de les variables 

objecte d’anàlisi. Per aquests motius, s’ha de combinar l’ús d’indicadors 

quantitatius i qualitatius, amb la finalitat d’assolir un major coneixement dels 

resultats del pla. 

 

Al finalitzar el període de durada del pla, s’ha de fer una avaluació final de la 

implantació i dels resultats aconseguits, que ha de permetre valorar el grau de 

compliment de les actuacions previstes, la consecució dels objectius marcats, i 

l’ajust econòmic del pla al pressupostat en l’inici. 

 

Per garantir l’avaluació s’ha de crear una comissió de seguiment del pla, 

composta per les dues treballadores socials, l’educadora social i una 

treballadora familiar. Es planteja una trobada trimestral de la comissió amb 

l’objectiu  d’organitzar les futures activitats i d’establir els indicadors per avaluar 

les activitats que s’han dut a terme. Aquesta comissió permet reconduir certes 

situacions, en cas de desviament en la implantació del pla. 

 

Anualment s’ha d’adjuntar a la memòria un informe de seguiment del pla, en el 

qual s’ha d’incloure el grau de consecució de les accions d’interès que s’han 

proposat durant l’any i se n’han de fer la valoració. 
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ANNEXES  

FITXES DELS PROGRAMES  
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Nº 1 
 
Data de Registre: Desembre de 2013   Professional de referència: Treballadores 
Socials (3º E i IF) 
 
Nom del  
projecte 

SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ  

Lloc 
d’implantació 

 Binissalem 

Descripció Es tracta de un servei destinat a garantir una correcta informació, 
orientació i assessorament, a totes les persones que acudeixin al Centre 
de Serveis Socials Municipal per tal de sol·licitar ajuda per a qualsevol 
tipus de necessitat, o qualsevol dels recursos municipals existents 

Beneficiaris Totes les persones del municipi de Binissalem 

Objectius - Informar, orientar i assessorar dels drets, recursos procediments o 
alternatives, davant d’una necessitat social determinada. 

- Valorar la situació de necessitat social, per tal de cercar vies de 
solució a la problemàtica 

- Elaborar un pla individual d’atenció personal o familiar, d’acord amb 
la valoració de la situació 

- Derivar les persones usuàries que ho necessiten a altres recursos i/o 
serveis especialitzats 

- Tramitar les sol·licituds per accedir a un recurs per sol·licitar una 
prestació o un servei de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

Temporalitat Anual 

Serveis 
participants  

Ajuntament de Binissalem 

Professionals   Treballadores socials del Municipi. 

Fonts de  
finançament  

 Municipal  
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Nº 2 
Servei d’informació sobre dependència Fitxa 2  
 
Data de registre: Desembre  2013     Professional de referència: Mediadora       
 

Nom del 
projecte 

SERVEI D’INFORMACIÓ SOBRE DEPENDÈNCIA  

Lloc 
d’implantació 

Binissalem 

Descripció Punt d’atenció i/o assessorament per a persones interessades en 
realitzar els tràmits de dependència o que ja tenen el tràmit 
realitzat. 

L’objectiu d’aquest punt és apropar aquest assessorament a la 
població del municipi. 

Beneficiaris Totes les persones del municipi de Binissalem 

Objectius - Detectar situacions de necessitat i dificultats de persones depenent 

- Garantir un seguiment del les famílies amb un  

- Afavorir la regularització de papers per als menors. 

- Garantir l’assistència sanitària i els seguiments metges dels 
menors. 

- Vetllar per una escolarització adequada. 

- Donar a conèixer les característiques culturals de les famílies als 
mestres de l’escola. 

- Potenciar la bon cura del material i llibres escolars 

Serveis 
participants  

- Mancomunitat des Raiguer 

- Centres educatius 

- Centres sanitaris  

- Direcció General d’immigració  

Professionals  Mediadora Intercultural 

Fonts de 
finançament  

Direcció General d’ Immigració   
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Nº 3 
 
Data de registre: Desembre  2013     Professional de referència: Mediadora       
 

Nom del 
projecte 

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A 
PERSONES IMMIGRADES 

Lloc 
d’implantació 

Binissalem 

Descripció Punt d’atenció i/o assessorament per a persones immigrades. 

L’objectiu d’aquest punt és afavorir el coneixement de la persona 
en vers als recursos, serveis i funcionament d’aquests. 

Relacionat amb la infància, sobretot treballem amb l’escola per tal 
de pal·liar les desigualtats en relació als temes culturals.  

Beneficiaris Perfil:  Famílies immigrants amb fills menors d’edat 

Edat: Infants des de 0 a 18 anys 

Objectius - Detectar situacions de necessitat i dificultats en menors de 
famílies immigrades. 

- Potenciar el coneixement de les famílies dels serveis i recursos 
normalitzats (centres educatius, serveis sanitaris, ajuntaments...) 

- Afavorir la regularització de papers per als menors. 

- Garantir l’assistència sanitària i els seguiments metges dels 
menors. 

- Vetllar per una escolarització adequada. 

- Donar a conèixer les característiques culturals de les famílies als 
mestres de l’escola. 

- Potenciar la bon cura del material i llibres escolars 

Serveis 
participants  

- Mancomunitat des Raiguer 

- Centres educatius 

- Centres sanitaris  

- Direcció General d’immigració  

Professionals  Mediadora Intercultural 

Fonts de 
finançament  

Direcció General d’ Immigració   
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Nº 4    Data de registre: Desembre  2013     Professional de referència: Mediadora       
 
Nom del  
projecte 

PROGRAMA SOCIOEDUCATIU EN MEDI OBERT 

Lloc 
d’implantació 

 Binissalem 

Descripció El programa sorgeix degut a que hi ha un ample sector d’infants i 
joves que estan fora dels circuits de socialització (centres educatius, 
entitats socioculturals, mercat laboral) i que, a més, no expressen 
demandes a serveis socials i per aquest motiu és necessari 
professionals que intervinguin en el seu entorn .  
L’educadora cerca l’implicació de l’entorn comunitari en el territori 
(associacions, escoles centres de lleure, clubs esportius...) necessària 
per poder articular accions conjuntes y crear així programes preventius 
d’intervenció. 

Beneficiaris Perfil: Infants i joves amb dificultats d’inserció social. 
Edat: entre 3  i 25 anys 

Objectius Objectius envers els infants i joves: 
- Facilitar els mitjans necessaris perquè els infants i joves puguin 

prendre consciència d’ells mateixos i de la seva actuació en 
l’entorn, afavorint així el seu desenvolupament integral . 

- Potenciar la socialització en un medi normalitzat   
- Augmentar les seves competències socials i personals, i afavorir 

l’adquisició d’una consciència crítica i activa de la realitat. 
- Donar suport i orientació en aquells aspectes socioeducatius que 

requereixen una intervenció puntual (escolarització, treball, 
prevenció en el consum de substàncies tòxiques, maltractaments, 
conflictes socials, relacions amb iguals,…) 

- Orientar a les famílies en pautes educatives adequades i en la cura 
dels infants. 

Objectius envers l’entorn social: 
- Potenciar els mitjans de sensibilització perquè l’entorn comunitari 

prengui consciència de la situació de dificultat social dels seus 
infants i joves. 

- Proporcionar a les institucions alternatives en la relació educativa 
amb els menors. 

- Donar suport a la creació d’estructures de participació social dels 
infants i joves dels pobles. 

Temporalitat Anual 

Serveis Ajuntament de Binissalem 
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participants  

Professionals   Treballadores socials del Municipi  

Fonts de  
finançament  

 Municipal i DG d’immigració i cooperació  
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Nº 5 
 

Data de registre: Desembre  2013       Professionals: Psicòloga  
 
Nom del 
projecte 

 
ATENCIÓ PSICOSOCIAL Individual-Familiar 

 
Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 
 

Descripció Aquest servei neix al 2002 a la Mancomunitat des Raiguer amb la 
finalitat de potenciar el benestar i qualitat de vida de les persones - 
famílies, incorporant l’atenció psicosocial als equips de Serveis 
Socials  municipals. 
 
Actualment es desenvolupa als municipis d’Alaró, Binissalem, 
Campanet, Consell, Lloseta i Sta. Maria. 
 
Tipus de dificultats psicosocials que s’atenen: 
Totes aquelles derivades de: 
-Relació de parella 
-Ruptura de la parella amb fills 
-Relació entre pares i fills (infants, adolescents) 
-Pèrdua de persones estimades 
-Violència de gènere. 
-Convivència familiar 
-Altres situacions de crisis percebudes com a estressants. 
 

Beneficiaris Persones-famílies usuàries de Serveis Socials 
 

Objectius Potenciar les capacitats, habilitats i competències 
personals/familiars enfront una situació percebuda com a 
generadora de malestar 
 

Serveis 
participants  

Serveis Comunitaris 
 
 

Professionals  Victòria Ramis 
 

Fonts de 
finançament  

Mancomunitat des Raiguer / Ajuntament de Binissalem 
Altres 
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Nº 6 
 

Data de Registre: Desembre de 2013   Professional de referència: Treballadora Social 
(3ºE)   
 

Nom del  
projecte 

SERVEI DE MENJAR A DOMICILI  

Lloc 
d’implantació 

 Binissalem 

Descripció Servei municipal dirigit a donar cobertura a les persones majors de 65 
anys i totes aquelles persones amb discapacitat, així com a les seves 
parelles, i a les persones i famílies necessitades per la seva situació 
socioeconòmica.  
És un servei que consisteix en la distribució de menús diaris i 
equilibrats, en el propi domicili de les persones usuàries. 
Amb aquest servei es pretén la millorar de la qualitat de vida, garantint 
una alimentació adequada a les condicions de salut de les persones 
usuàries, mentre puguin romandre al seu domicili i al seus entorns 
habituals, quan no disposen de recursos personals ni del suport d’altres 
persones per a la compra i preparació dels aliments, prevenint-les de 
possibles accidents personals i domèstics que puguin patir durant la 
preparació dels aliments i relacionats amb el  us del foc. 
Aquest servei possibilitarà una alimentació adequada, cobrint la 
necessitat d’una alimentació sana i equilibrada, i una funció 
preventiva, evitant amb aquesta alimentació possibles patologies.  
El servei es presta en dues vies: 
- Servei de forma diària o en determinats dies de la setmana de 

manera continuada. 
- Servei de forma esporàdica. Dirigit a aquelles persones beneficiaries 

que precisen el  servei en moments puntuals. 
El Servei es presta de dilluns a divendres entre les 11 i les 14 hores. 

Beneficiaris Persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat, que presentin 
dificultats físiques que impedeixin o dificultin la tasca diària de cuinar 
els seus aliments. 

Objectius - Assegurar una bona alimentació de les persones beneficiares del 
servei. 

- Garantir que les persones beneficiaries del servei,facin al manco 
un àpat adequat i de qualitat al dia. 

- Possibilitar la permanència de les persones beneficiaries a casa 
seva i al seu entorn durant tot el temps que en sigui possible 

Temporalitat Anual 

Serveis Ajuntament de Binissalem 
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participants  

Professionals   Treballadores socials del Municipi .  

Fonts de  
finançament  

 Municipal i co-pagament segons les ordenances municipals 
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Nº 7 
 
Data de Registre: Desembre de 2013   Professional de referència: Treballadora Social 
(3ºE)  
 
Nom del  
projecte 

 

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI  
Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), és un servei públic i municipal de 
caràcter comunitari que té com a finalitat la intervenció de tipus global 
de recolzament per tal de contribuir a la finalitat de que els usuaris 
mantinguin o restaurin el seu benestar físic, social i afectiu en el seu 
medi familiar, amb l’objectiu d’ajudar les famílies o persones amb greus 
dificultats per dur a terme les activitats quotidianes de la vida. Es pretén , 
a més, estimular la seva autonomia. 
El SAD no supleix, baix cap circumstància, la responsabilitat de la 
família. D’aquesta manera es duran a terme, tan sols, aquelles tasques 
que prèviament s’hagin pactat amb el Treballador Social. 
El SAD és ofert per personal especialitzat Treballadores Familiars i 
Treballadors Socials. 

Beneficiaris Totes aquelles persones i/o famílies que presentin dificultats per 
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, i tots els col·lectius de 
població del municipi que el necessitin. 

Objectius - Proporcionar l’atenció necessària a persones o grups de famílies amb 
dificultats en la seva autonomia.                                                                    
- Aconseguir un espai de convivència saludable i una relació positiva 
amb el seu entorn 
- Manteniment de les persones en el seu medi habitual, prevenint 
internaments innecessaris i no desitjats.                                                         
-Potenciació i adquisició d’hàbits i habilitats que millorin la seva 
seguretat, condicions i qualitat de vida.                                                             
- Promoure i fomentar l’adequació de la vivenda a les necessitats de 
les persones ateses 
- Prevenir situacions de deteriorament personal, familiar i social 
- Donar suport i complimentar a grups familiars en les seves 
responsabilitats d’atenció.                                                                                            

Temporalitat Anual 

Serveis 
participants  

 
Ajuntament de Binissalem 
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Professionals   Treballadores socials i Treballadores Familiars  

Fonts de  
finançament  

Municipal i co-pagament segons les ordenances municipals. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ de sa Mostra, 2, Binissalem CP 07350 
Telèfon: 971 886 529 Fax: 971 886 532 

 

88 

 
Nº 8 

 

Data de Registre: Desembre 2013 Professional de referència: Treballadora Social  
(3ºE)  
 
Nom del  
projecte 

 

SERVEI DE CENTRE DE DIA 
Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció Aquest servei s’adreça a persones que necessiten organització, 
supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.  
Constitueix una alternativa al internament residencial de la persona 
gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.  
El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa 
l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius de facilitar la 
recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, 
facilitant la continuació de la persona en el seu entorn personal i 
familiar en les millors condicions, i proporcionar suport a les famílies 
en l’atenció a les persones grans dependents.  
Dintre del servei de Centre de Dia es realitzen activitats dinàmiques i 
tallers de psicomotricitat, activitat sensorial, psicosocial, i activitats 
socio-culturals. El centre també conta amb servei de manutenció. 
El Centre de Dia consta de un total de 15 places, on els beneficiaris 
d’aquest servei estan atesos per un total de 7/8 treballadores familiars. 
L’horari d’atenció del Centre de Dia es de 8:00 del matí a les 18:30 
hores. 

Beneficiaris Tindran dret a accedir al servei totes les persones majors de 60 anys 
residents a Mallorca, donant preferència als empadronats al municipi 
de Binissalem, i que presentin limitacions de la seva autonomia 
personal. 

Objectius - Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i 
social.                                                                                                        
-Ajudar a que la persona pugui continuar la seva vida diària en el 
entorn personal i familiar en les millors condicions.                                               
-Facilitar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans 
dependents.                                                                                                      
-Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les 
persones. 

Temporalitat Anual 

Serveis Ajuntament de Binissalem 
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participants  

Professionals   Treballadores socials i Treballadores familiars  

Fonts de  
finançament  

Municipal i co-pagament segons les ordenances municipals. 
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Nº 9 

 

Data de Registre: Desembre 2013 Professional de referència: Treballadora Social  
(3ºE)  
 
Nom del  
projecte 

 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció Es un servei destinat a l’atenció del col·lectiu de persones grans i/o 
depenents, que posa a l’abast dels seus beneficiaris tots els recursos 
necessaris que els permeti viure de forma independent, segura i 
tranquil·la al seu domicili. 
El servei de Teleassistència consta de dos elements:  
-Un dispositiu similar a un telèfon, que ve connectat al telèfon del 
domicili, i que en cas d’emergència, nomes pitjant el boto vermell 
s’activa la cridada d’emergència al Centre d’ Atenció  de Trucades de 
Teleassistència. 
- Un dispositiu de petites dimensions que es porta com a penjoll, ja 
sigui al coll o al canell com una polsera., que en pitjar el boto que 
porta, s’activa la cridada d’emergència. 
El Centre d’ Atenció  de Trucades de Teleassistència està operatiu les 
24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Des de aquest Centre, es 
realitza un seguiment permanent i personalitzat de les persones 
usuàries, mitjançant cridades telefòniques. 

Beneficiaris Son beneficiaries d’aquest servei  aquelles persones que per motius de 
Invalidesa, Aïllament social, Edat avançada, o malaltia precisen de una 
atenció continuada ja sigui de forma transitòria o permanent; 

Objectius - Millorar la qualitat de vida dels seus beneficiaris,  y possibilitar 
l’estància en el seu domicili  a aquelles persones que no  precisen de 
cures permanents. 

Temporalitat Anual 
Serveis 
participants  

Ajuntament de Binissalem 
Creu Roja 

Professionals  Treballadores socials dels municipis.  
Fonts de  
finançament  

Municipal i co-pagament segons les ordenances municipals. 
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Nº 10 
Data de Registre: Desembre 2013 Professional de referència: Treballadora Social  
(3ºE)  
 
Nom del  
projecte 

 
SERVEI DE VIVENDA TUTELADA  

Lloc 
d’implantació 

Binissalem 

Descripció La vivenda tutelada es un recurs entremig entre el servei de SAD i la 
institucionalització a una residència, conta amb capacitat per a 10 
usuaris. 
 

Beneficiaris Persones valides majors de 55 anys com podrien ser: 
- Persones mancades de suport familiar o problemes de relació amb la 
família, que provoca una situació d’aïllament o soledat. 
- Amb problemes de relació o de convivència social deteriorada, que 
provoca algun tipus de marginació. 
- En llista d’espera per ingressar a una residencia de la tercera edat. 
- En situació econòmica precària, que no li permet tenir un nivell de 
qualitat de vida. 
- Persones que viuen en un habitatge, amb unes condicions 
d’habitabilitat desfavorable (humitat, poca ventilació, sense condicions 
higièniques, etc).  

Objectius Objectius generals 
- Crear un recurs facilitador de solucions als problemes de solitud, 
dependència i desprotecció de les persones majors sense allunyar-los del 
seu entorn habitual. 
- Mantenir a les persones majors al seu entorn habitual, evitant la 
institucionalització a un centre residencial de la tercera edat. 
- Afavorir la desinstitucionalització de les persones residents en centre de 
tercera edat; permetin gaudir d’una vivenda compartida, més propera al 
medi on vivia. Oferint un servei més normalitzat i integrat dins la 
comunitat. 
Objectius específics 
-Facilitar a les persones majors continuar en el seu medi de vida habitual: 
relacions familiars, feines quotidianes domèstiques, relacions amb els 
amics, socials, etc., evitant així el desarrelament.  
-Proporcionar condicions facilitadores de qualitat de vida. 
-Fomentar i promocionar l’autonomia personal. 
-Fomentar les relacions socials i comunitàries. 
-Promocionar recursos facilitadors de convivència, realitzant accions de 
solidaritat i cooperació. 
-Potenciar i recuperar els propis recursos personals  

Temporalitat Anual 
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Serveis 
participants  

Ajuntament de Binissalem 

Professionals  Treballadores socials i Treballadores Familiars  
Fonts de  
finançament  

Municipal i co-pagament segons les ordenances municipals. 
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Nº 11  
 

Data de Registre: Desembre 2013 Professional de referència: Treballadora Social  
(IF)  
 

Nom del projecte PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT 
A L’EDUCACIÓ  

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció Des de els diferents àmbits d’intervenció s’han detectat alguns 
factors de risc que afecten a una part de la població infanto-
jovenil. Aquestes factors de risc es tradueixen en alguns casos en 
fracàs escolar i es poden arribar a convertir en factors de risc 
significatius que dificultin el procés evolutiu del menor. 
El Programa d’Acompanyament a l’Educació està dividit en dos 
projectes, el de reforç escolar i l’espai familiar.  
El reforç escolar es bassa en sessions grupals de suport a les 
tasques escolars que pugin tenir els alumnes, dirigides per 
monitors que facilitaran material didàctic als alumnes per a 
reforçar aquelles àrees en que més ho necessitin. Els monitors 
procuren, potenciar el caire social del projecte, fomentant els 
hàbits d’estudi i donant pautes de comportament. A més, aquest 
suport es complementa amb sessions socioeducatives realitzades 
per l’educadora amb el l’objectiu de treballar competències socials 
i hàbits saludables. 
L’espai familiar consisteix en un sèrie de sessions dirigides a les 
famílies que tenen els fills/es a reforç escolar per fomentar les 
seves competències bàsiques en els diferents contextos i en 
concreta a l’escola.  

Beneficiaris Perfil : alumnes de primària i secundària que presenten cert retard 
i/o dificultat d’aprenentatge. 
Edat: des de 1r de primària fins a 4t d’ ESO 

Objectius ●Objectiu General : 
- Garantir l’educació de qualitat i equitativa dels menors en edat 
escolar de forma integral amb treball col·laboratiu entre serveis 
socials, centres educatius i família. 
●Objectius Específics : 
- Evitar o reduir el fracàs escolar i/o social en l’etapa 
d’ensenyament obligatòria. 
- Augmentar habilitats parentats i implicar a les famílies en el 
procés educatiu del menor. 
- Reforçar i possibilitar el suport més educatiu i social del 
professorat. 

Serveis - Ajuntament de Binissalem 
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participants   
 
Professionals que 
implementen  

- Mestres de suport                          - Educadora social  
- Tècnica educativa                          - Psicòlega municipal 
- Tècnica de Servei de Prevenció Comunitària de l’IMAS  

Fonts de 
finançament  

Ajuntament de Binissalem 
Subvenció de la Direcció General de Cooperació i Immigració. 
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Nº 12 
 Data de Registre: Desembre 2013           Professionals: Psicòloga 

 
Nom del 
projecte 

 
ESPAI DE DONES 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció El projecte Espais de Dona sorgeix des de la necessitat de potenciar 
la salut i el benestar personal i psicosocial de les dones com a un  
element clau en el seu desenvolupament integral. 
Concebem per això la intervenció grupal com una eina de gran 
vàlua per tal de promocionar la salut, la qualitat de vida i el 
benestar personal de les dones i que alhora propicia la consolidació 
d’espais des dels que reflexionar al voltant del fet de ser dona. 
En definitiva es tracta de potenciar la creació d’espais que permetin 
a les participants incrementar els recursos personals i socials que 
capaciten a les persones per assumir el control de les seves vides i 
per afrontar els problemes i situacions quotidianes; alhora que es 
fomenten els sentiments d’afiliació i validació personal que 
produeixen les relacions socials estables i positives, i es potencia la 
participació col•lectiva de les dones en la comunitat 

Beneficiaris Perfil:  dones residents en el municipi de Binissalem 
Edat: a partir de 18 anys 

Objectius Generals: 
Potenciar el desenvolupament d’habilitats i recursos personals i 
grupals per a l’anàlisi i afrontament de la seva situació. 
Específics: 
- Adquirir nous coneixements sobre temes relacionats amb la salut 
- Enfortir i afavorir la seva autoestima i autonomia 
- Potenciar l'autorresponsabilització 
- Augmentar la xarxa de suport de les participants 
- Millorar el suport social (emocional, instrumental i 
informacional) 
- Promoure el sentiment psicològic de comunitat 
- Afavorir la participació social i comunitària 

Serveis 
participants  

 
- Ajuntament de Binissalem i ADISEB 

Professionals  Victòria Ramis (Psicòloga)  
Fonts de 
finançament  

 
Ajuntament de Binissalem i ADISEB  
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Nº 13 
Data de Registre: Desembre 2013           Professionals: Treballadora Social 
 
Nom del  
projecte 

 
PROJECTE PROCANVI 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció El següent projecte planteja la possibilitat d’augmentar els ingressos 
econòmics en base a un procés de promoció personal amb la intenció 
de generar un canvi en la situació de la persona-família. 
Aquesta iniciativa entén a la persona família com la principal 
promotora del seu canvi, motiu pel qual des dels serveis socials els 
donam el suport per a iniciar el seu procés, en base a dos vessants 
d’intervenció:  
- un espai de tallers en els que es fomentarà l’adquisició d’habilitats 
diverses. El desenvolupament dels tallers diversos donarà peu a 
treballar aspectes imprescindibles per a un bon desenvolupament de la 
persona i generar certa autonomia en les tasques del dia a dia i en la 
millora de la seva pròpia capacitat. 
-un espai de pràctiques formativo-laborals en diversos llocs del nostre 
municipi amb la intenció no només d’introduir a la persona en un espai 
de feina normalitzat, sinó que també la de començar a propiciar una 
procés d’activació personal i promoció de l’adquisició o recuperació 
de tècniques laborals.  

Beneficiaris -Famílies amb expedient obert als serveis socials i amb una situació 
econòmica insuficient i justificada. Adaptació al barem aprovat en 
ordenances municipals 2013. 
- Famílies amb les que els serveis socials estiguin fent un pla de feina 
amb elles 
- Famílies amb una situació d’emergència social. 

Objectius - Garantir la possibilitat d’uns ingressos econòmics mitjançant la 
concessió d’ajudes 
- Donar la possibilitar a les famílies per dur a terme una activitat en 
benefici a la promoció personal 

Serveis 
participants  

Ajuntament de Binissalem 

Professionals 
que 
implementen  

- Educadora social 
- Treballadora Social 
- Tècnics col·laboradors  

Fonts de  
finançament  

Ajuntament de Binissalem 
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Nº 14 
Data de registre: Desembre  2013      Professionals: Educadora Social de l' Equip de 
Vellesa i Família 
 
Nom del 
projecte 

 
CUIDEM AL CUIDADOR 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció Es un programa destinat a aquelles persones cuidadores amb la 
finalitat d’oferir a aquestes un espai de suport, orientació, respir i 
assessorament en la tasca de cuidadors dels seus familiars.  
Es tracta d’un  servei on el cuidador es el protagonista. A les 
sessions setmanals els cuidadors poden gaudir de tallers, 
dinàmiques, i formacions, al igual que d’un lloc on es genera el 
clima oportú, per que cadascun pugui manifestar les seves 
necessitats i inquietuds, a sobre de la seva comesa com a persona 
cuidadora. 

Beneficiaris Totes aquelles persones cuidadores de persones depenents 
Objectius - Incloure a la comunitat un instrument de promoció i millora de la 

qualitat de vida dels familiars cuidadors, tot evitant o minvant el 
deteriorament del seu entorn familiar, social i laboral; així com 
també  reforçant la seva feina i la seva autonomia. 
- Sensibilitzar  a la comunitat vers la situació vulnerable  dels 
familiars cuidadors de persones majors. 
- Promoure iniciatives coordinades i estables d’atenció comunitària 
amb caràcter ecosistèmic i preventiu de la desadaptació o l’exclusió 
psicosocial  dels familiars cuidadors en risc. 
- Dotar als familiars cuidadors de persones majors d’estratègies i 
recursos per a afrontar adequadament la situació que viuen. 
- Millorar l’estat emocional i minvar el sofriment personal dels 
familiars cuidadors mitjançant la modificació de conductes, 
pensaments i/o emocions desadaptatius. 
- Ajudar als cuidadors en la organització de les tasques diàries de 
cura dels seus familiars 
- Fomentar en els cuidadors la necessitat de tenir autocura i de 
gaudir del seu temps personal. 
- Pal·liar la situació de tensió i de cansament que reporta la tasca de 
cuidador. 
- Potenciar les capacitats, habilitats i fortaleses de la persona 
cuidadora. 
- Proporcionar un espai de reflexió i per compartir preocupacions i 
necessitats de les persones cuidadores. 

Serveis 
participants  

- Ajuntament de Binissalem 
- Equip de Vellesa del Consell Insular de Mallorca 

Professionals  - Xisca Montserrat (Treballadora Social) 
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- (Educadora Social de l' Equip de Vellesa i Família, Àrea de Gent 
Gran de l' IMAS (Consell de Mallorca)). 

Fonts de 
finançament  

IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ de sa Mostra, 2, Binissalem CP 07350 
Telèfon: 971 886 529 Fax: 971 886 532 

 

99 

 
Nº 15 
Data de registre: Desembre  2013       Professionals: Treballadora Social 
Nom del 
projecte 

 
TALLER DE CAPACITACIÓ 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció Es tracta d’un recurs destinat a capacitar a les persones que 
acudeixen als serveis socials sol•licitant ajuda econòmica, amb les 
competències necessàries per mitigar els efectes de la crisi, 
desenvolupant actituds pro actives per tal d’augmentar la seva 
implicació en la recerca d’alternatives a les pròpies carències i 
oferint-les alhora, una beca d’assistència.  

Beneficiaris Dones i homes usuàries de Serveis Socials amb problemàtica 
derivada de factors socioeconòmics de caire estructural i en els que 
trobem aspectes tals com: 
Necessitat de suport en els nivells de competència personal i social. 
Llarga permanència en situació d’atur. 
Insuficiència de xarxa de suport social i familiar. 
Precarietat econòmica.  

Objectius ● Objectius Generals    
-Capacitar a les persones amb les competències necessàries per 
mitigar els efectes de la crisis, desenvolupant actituds pro actives per 
tal d’augmentar la seva implicació en la recerca d’alternatives a les 
pròpies carències.  
-Augmentar i reforçar les habilitats socials i/o laborals dels 
participants.  
-Potenciar el treball de coordinació amb totes les entitats i/o serveis, 
per tal d’afavorir un treball conjunt de suport i d’inserció integral de 
la persona i de millora quan al treball en xarxa.  
-Potenciar actuacions transversals i en xarxa per a rendibilitzar 
recursos i millorar el impacte social de les actuacions.  
-Donar un suport econòmic que mitigui els efectes de la crisi.  
-Incorporar la perspectiva de gènere en les activitats desenvolupades.  
● Objectius Específics 
-Compartir una situació social comuna i sortir de situacions 
d’aïllament i afavorir relacions de suport informal i ajuda mútua que 
es generin a partir del mateix grup.  
-Conèixer i utilitzar els serveis i recursos comunitaris.  
-Adquirir hàbits saludables de salut i alimentació. 
-Gestionar la economia domèstica eficientment. 
-Assessorar i donar el suport en temes: formació, treball, vivenda, 
salut i benestar. 
-Conèixer el maneig d' Internet com a eina de recerca de recursos.                            

Serveis - IMAS  
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participants  - Ajuntament de Binissalem 
Professionals  Treballadores Socials 
Fonts de 
finançament  

- IMAS     
- Ajuntament de Binissalem  
- Mancomunitat des Raiguer 
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Nº 16 
 
Data de registre: Desembre 2013     Professionals: Educadora i treballadora Social 
 
 
 
 
Nom del projecte 

CAMPANYA SETMANA DE LA DONA 
(8 de març) 

 
 
 
 
 

Lloc 
d’implantació 

Binissalem 

Descripció La següent iniciativa planteja el conjunt d’activitats que es duen a 
terme en el nostre municipi en la Celebració del dia 8 de març, 
Dia Internacional da la dona. 
Dia que commemora la lluita de la dona per la seva participació, 
en peu de la igualtat envers a l’home, en la societat i el seu 
desenvolupament integral. 
 
Entre el conjunt d’activitats que es desenvolupen, podem destacar 
talleres de sensibilització per al més joves, cine fòrum i lectura 
pública del manifest.  

Beneficiaris Població general 
 

Objectius Promoure la igualtat de drets. 
Evidenciar les diferències existents entre homes i dones per evitar 
i corregir les discriminacions  

Serveis 
participants  

 
Ajuntament de Binissalem. 

Professionals  Tot l’equip dels serveis socials 
Fonts de 
finançament  

 
Ajuntament de Binissalem 
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Nº 17 
 
Data de registre: Desembre 2013     Professionals: Treballadora social  

 
 
Nom del projecte 

CAMPANYA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE   

(25  de novembre) 

 
 

Lloc 
d’implantació 

Binissalem 

Descripció La següent iniciativa planteja el conjunt d’activitats que es duen a 
terme en el nostre municipi en la Celebració del 25 de novembre 
Dia Internacional contra la violència de gènere. 
 
Entre el conjunt d’activitats que es desenvolupen, podem destacar 
talleres de sensibilització per al més joves, cine fòrum i lectura 
pública del manifest.  

Beneficiaris Població general 
 

Objectius - generar un espai de reflexió i denúncia contra les diferents 
formes de violència que sofreixen les dones 
-evidenciar una denuncia pública enfront a la violència envers a 
les dones  

Serveis 
participants  

 
Ajuntament de Binissalem. 

Professionals  Tot l’equip dels serveis socials 
Fonts de 
finançament  

 
Ajuntament de Binissalem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ de sa Mostra, 2, Binissalem CP 07350 
Telèfon: 971 886 529 Fax: 971 886 532 

 

103 

 
 
Nº 18 
 
Data de registre: Desembre 2013     Professionals: Educadora i treballadora Social 
 
 
Nom del projecte 

 
AMB UNA GOTA BASTA 

 
 
 

Lloc 
d’implantació 

 
Municipi: Binissalem 
 

Descripció La següent iniciativa planteja la campanya de prevenció de 
consum d’alcohol “AMB UNA GOTA BASTA…” que es duu a 
terme durant les Festes des Vermar, amb la intenció de reduir el 
consum abusiu d’alcohol de la població juvenil  del nostre poble i 
sensibilitzar a la població adulta sobre un consum responsable. 
Aquest projecte va adreçat a consolidar una feina conjunta entre 
els diversos membres implicats en el consum d’alcohol dels 
joves: Pares, comerços amb venda d’alcohol i propis joves. 
A partir d’aquí es planteja tot un conjunt d’iniciatives per 
sensibilitzar i conscienciar a les diferents figures implicades en el 
consum d’alcohols dels joves.  

Beneficiaris Població general 
Població jove 

Objectius - Promoure un consum responsable d’alcohol entre els adults. 
- Reduir el consum d’alcohol dels Joves. 
- Sensibilitzar als diferents agents comunitaris sobre la prohibició 
i penalització de la distribució de l’alcohol entre els menor de 18 
anys.  

Serveis 
participants  

- Ajuntament de Binissalem. 
- IMAS: Secció de prevenció comunitària  

Professionals  ● En relació a l’Ajuntament Binissalem: 
     - Educadora Social i Treballadora Social  
● En relació a l’IMAS 
     - Tècnica col·laboradora 

Fonts de 
finançament  

Ajuntament de Binissalem 
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Nº 19 
 
Data de registre: Desembre  2013       Professionals: Treballadora Social 
 
Nom del 
projecte 

 
CAMPAMENT SOCIAL 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció Cap de setmana a un hotel 
Beneficiaris Persones major de 60 anys, i persones amb un cert grau de 

dependència, acompanyades d’algun familiar. 
Objectius Objectiu general: 

- L’oci no és una inactivitat buida, sinó una font de 
satisfacció i de realització de la pròpia persona. 

Objectius específics: 
1- Trobar-se amb el món exterior, per poder participar en la 

vida social. 
2- Millorar la seva autoestima i en conseqüència el seu 

benestar psíquic. 
3- Mantenir la independència de la persona major o 

discapacitada en la realització d’activitats lúdiques. AVD’s, 
AIVD. 

4- Lluitar contra l’aïllament i el tancament en un mateix, 
l’animació és un instrument de comunicació i és una cura 
per la persona. 

5- Fomentar l’encontre interpersonal, grupal i comunitari en 
relació a la comunicació, diàleg i escolta atenta i continuada 
de les persones majors o discapacitades. 

6- Satisfer les necessitats de divertir-se. 
7- Educar per afavorir el manteniment de la salut. 

Serveis 
participants  

 Ajuntament de Binissalem i Associació de monitors i assistents de 
temps lliure de les Balears 

Professionals  Treballadora Social, treballadores familiars, voluntaris   
 

Fonts de 
finançament  

Ajuntament de Binissalem, i copagament per part dels usuaris 
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Nº 20 
Data de registre: Desembre  2013       Professionals: Educadora Social de l' Equip de 
Vellesa i Família, 
 
Nom del 
projecte 

 
TALLER DE MEMÒRIA  

 
Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció El taller de memòria i habilitats socials s’entén com un suport a 
l’envelliment actiu de les persones majors. Es tracta de crear un 
espai de grup setmanal a nivell comunitari en el qual es treballa 
l’estimulació cognitiva de la persona major; a partir d’un material 
de referència elaborat per l’equip. A més, es fa una valoració 
psicosocial prèvia dels participants. 
Aquest programa, a part de donar suport  per a la millora de 
l’autonomia de les persones majors i  del seu benestar emocional, té 
com a finalitat enfortir les relacions interpersonals i treballar la 
integració social de les persones majors.  

Beneficiaris Va dirigit a persones majors de 60 anys interessades i/o que se’ls 
hagi valorat de necessitat 

Objectius - Dotar als usuaris de recursos que permetin una millora del 
funcionament cognitiu en la vida quotidiana. 
- Fomentar les relacions socials. 
- Entrenar la memòria i l’atenció. 
Canviar creences actituds negatives sobre la memòria i els canvis 
associats a l’envelliment 
- Millorar l’autoestima i la qualitat de vida. 

Serveis 
participants  

 Ajuntament de Binissalem 

Professionals  - Mª de les Neus Homar Santaner (Educadora Social de l' Equip de 
Vellesa i Família, Àrea de Gent Gran de l' IMAS (Consell de 
Mallorca)). 
- Xisca Montserrat (Treballadora Social) 

Fonts de 
finançament  

IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) 
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Nº 21 
Data de registre: Desembre de 2013                          Professional: Educadora Social 
 
Nom del 
projecte 

PROGRAMA PISE 
 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem. 

Descripció PISE és un programa d’intervenció socioeducativa, que du a terme 
la Conselleria d’Educació amb col·laboració amb l’ Ajuntament de 
Binissalem. El programa funciona en règim d’escolaritat 
compartida, alterna l’assistència a classes al centre escolar, tallers 
d’habilitats socials amb l’educadora i activitats pràctiques a una 
empresa. 

 
Objectius 

Objectiu General: 
Proporcionar alternatives educatives enfocades a la reincorporació i 
al manteniment dins del sistema educatiu de l’alumnat d’educació 
secundària que no es trobi escolaritzat, o que tingui previst 
abandonar l’escolarització.  
 Objectius Específics: 
-Aturar processos d’aïllament i marginació mitjançant el suport 
tècnic socioeducatiu i formatiu per a la incorporació laboral. 
-Combatre i amortir l’abandonament d’una formació necessària en 
l’adolescència. 
-Crear escenaris educatius i formatius alternatius i adequats als 
perfils dels joves, en els quals es donin els aprenentatges bàsics 
necessaris.  
-Potenciar l’autoestima i el desenvolupament de la dimensió socio-
afectiva de la personalitat d’aquests alumnes. 
-Augmentar el desenvolupament d’habilitats, centrant el treball en 
la assimilació de continguts de tipus procedimental i actitudinal. 
-Assegurar l’adquisició d’hàbits bàsics de treball i el 
desenvolupament d’una disposició activa i positiva. 
-Estimular la relació del grup, i les relacions amb els professors i 
amb la família. 
-Fomentar les capacitats que permeten el desenvolupament integral 
de l’alumne. 

Beneficiaris Perfil : Atendre a joves escolaritzats que estiguin en greu risc 
d’abandonament escolar, així com a joves no escolaritzats en 
situació de desavantatge sociocultural i educativa. 
Edat: Alumnes amb edat compresa entre 14 i 16 anys. 

 
Serveis 
participants  

- Ajuntaments de Binissalem 
- Conselleria d’educació ( IES de Binissalem i  C.C L’Assumpció . 
- Empreses. 

 ● En relació a la Conselleria d’educació: Coordinadora del 
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Professionals  programa PISE i  Equip d’orientació dels centres educatius. 
● En relació amb l’ Ajuntament: Educadora Social 

Fonts de 
finançament  

- Ajuntament de Binissalem 
- Conselleria d’educació  
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Nº 22 
Data de registre:  Desembre de 2013                            Professional: Educadora Social  
Nom del 
projecte 

 
PROGRAMA ALTER 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

 
Descripció 

Alter és un Programa d’intervenció socioeducativa, que du a terme 
la Conselleria de Família i Serveis Socials (Direcció General de la 
Família i Menors) amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Binissalem, i de la Conselleria d’educació. El programa funciona 
en règim d’escolaritat compartida, alterna l’assistència a classes al 
centre escolar, tallers d’habilitats socials amb l’educadora i 
activitats pràctiques a una empresa. 

 
Objectius 

● Objectiu General: 
L’objectiu  que es persegueix és que aquests joves no abandonin els 
estudis, i que continuïn cursant un Programa de Qualificació Inicial 
per poder obtenir l’ESO i propiciar el retorn a l’ensenyament reglat 
amb un cicle formatiu de grau mitja. 
Objectius Específics: 
-Aturar processos d’aïllament i marginació mitjançant el suport 
tècnic socioeducatiu i formatiu per a la incorporació laboral. 
-Combatre i amortir l’abandonament d’una formació necessària en 
l’adolescència. 
-Crear escenaris educatius i formatius alternatius i adequats als 
perfils dels joves, en els quals es donin els aprenentatges bàsics 
necessaris.  
-Potenciar l’autoestima i el desenvolupament de la dimensió socio-
afectiva de la personalitat d’aquests alumnes. 
-Augmentar el desenvolupament d’habilitats, centrant el treball en 
la assimilació de continguts de tipus procedimental i actitudinal. 
-Assegurar l’adquisició d’hàbits bàsics de treball i el 
desenvolupament d’una disposició activa i positiva. 
-Estimular la relació del grup, i les relacions amb els professors i 
amb la família. 
-Fomentar les capacitats que permeten el desenvolupament integral 
de l’alumne. 

 
Beneficiaris 

● Perfil : joves que, per diverses qüestions, han perdut l’interes pels 
estudis reglats i es decanten per una formació vinculada al món 
professional.  
- Alumnes sense hàbits d’estudi, habilitats escolars i que rebutgen 
el sistema escolar.  
-Alumnes amb un risc elevat d’abandonament de l’escolarització o 
que presenten absentisme injustificat 
● Edat: Alumnes amb edat compresa entre 14 i 16 anys 
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Serveis 
participants  

 - Conselleria de Família i Serveis Socials: (Direcció General de 
Menors i família)  
- Ajuntament de Binissalem 
- Conselleria d’Educació :( IES de Binissalem i  C.C L’Assumpció) 
 

 
Professionals  

● En relació a la Direcció General de Menors i família :  
- Coordinadora del programa Alter 
● En relació a l’Ajuntament de Binissalem 
- “ Educadora Social ”  
● En relació a l’IES de Binissalem i  C.C La Asunción. 
-  Equip d ‘Orientació. 

 
Fonts de 
finançament  

- Conselleria de Família i Serveis Socials: ( Direcció General de 
Menors i família) . 
- Ajuntament de Binissalem. 
- Conselleria d’educació. 
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Nº 23 
Data de registre: Desembre  2013       Professionals: Educadora Social  
Nom del 
projecte 

 
BUS JOVE 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció  Des de l’any 2003 al 2009 es va dur a terme el projecte “Bus jove 
“  durant el mes de Juliol i agost, amb els municipis de  Sta. Maria, 
Consell, Alaró, Binissalem i Lloseta. Aquest projecte respon a la 
necessitats dels educadors de contactar amb joves del municipi i 
treballar a nivell individual.  Aquesta activitat funcionava com eina 
de diagnòstic de possibles factors de risc. 

Beneficiaris • Joves entre 13 i 17 anys. 

• Nins entre 7 i 12 anys . 

Objectius A. Objectius dels joves: 
1. Prevenir consum de substàncies tòxiques. 
2. Adquirir eines de relació positiva amb el grup d’iguals. 
3. Practicar activitats sanes i positives des de les seves 

motivacions. 
 
     B. Objectius estratègics dels educadors: 
1. Treballar els objectius dels projectes individuals i grupals. 
2. Establir per part dels educadors , un vincle més proper amb 

els casos en seguiment i contactar amb nous joves susceptibles 
de una futura intervenció. 

3. Detectar elements de relació, comunicació, etc. que utilitzen en 
el seu temps lliure. 

 
C.Objectius transversals: 

 
1.  Conèixer els espais naturals i  les platges de les Illes balears. 
2. Motivar per l’estima i valoració de la natura i donar eines de 

conservació . 
3.   Donar alternatives d’oci relacionades amb la natura i la relació 

positiva amb els    amics . 
 

Serveis 
participants  

 Mancomunitat des Raiguer 
Ajuntament de Binissalem 

Professionals  Educadora Social 
Fonts de 
finançament  

- Subvenció d’immigració 80% 
- Ajuntament de Binissalem 20% 
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Nº 24 
 
Data de registre: Desembre 2013           Professionals: Educadores Socials 
 
 
Nom del projecte 

 
HORA D’EMBARCAR-SE 

Lloc 
d’implantació 

 
Binissalem 

Descripció Aquest projecte es fa amb col·laboració de la Fundació de Joves 
Navegants, on es pretén ajudar-los a descobrir i/o dotar-los 
d’eines de competència personal, integrant aprenentatge i oci 
actiu, amb la creació d’espais de convivència i relació positiva a 
bord d’una embarcació “ El Galaxie “. En aquest context, 
s’establirà una roda de responsabilitats a bord, se’ls / se les 
iniciarà en la pràctica de la vela, contribuiran a la neteja del litoral 
i es complementarà amb altres activitats lúdiques.  

Beneficiaris Perfil:  Joves amb un pla de feina amb l’educadora de serveis 
socials i estiguin en risc d’exclusió social. 
Edat: Alumnes amb edat compresa entre 14 i 18 anys. 
Nº de participants: Compta  amb 7 places  a cada sortida. 

Objectius Objectiu General : 
- Complementar la inserció social i comunitària d’al·lots i al·lotes 
adolescents en dificultat social mitjançant activitats nàutiques i 
fomentar la convivència pacífica i la igualtat a bord d’un veler. 
Objectius Específics : 
- Promoure l’autonomia personal mitjançant la participació activa 
en la vida a bord i l’adquisició d’hàbits i competències que els 
permetin encaminar-se a la vida adulta. 
- Continuar l’educació en valors : igualtat entre gèneres, respecte 
a la diversitat i multiculturalitat, acceptació de 
l’autoritat,enriquiment del treball d’equip, conservació 
mediambiental i del patrimoni natural. 
- Disminuir i prevenir el consum de substàncies en aquest grup. 
- Fomentar que els menors practiquin un esport i estiguin dins un 
context educatiu. 
- Treballar hàbits d’higiene. 
- Treballar el respecte i les capacitats dels menors en la resolució 
de conflictes. 

Serveis 
participants  

-Ajuntament de Binissalem 
-Fundació Joves Navegants. 
 

Professionals  ● En relació a la Fundació Joves Navegants :  
    - Coordinador de la fundació i dos tripulants.  
● En relació a Ajuntament Binissalem 
    - Educadores Socials “L”  
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Fonts de 
finançament  

- Ajuntament Binissalem 
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Nº 25 
Data de registre: Desembre  2013       Professionals: Educadora Social 
 
Nom del 
projecte 

 
RECERCA DE FEINA  

Lloc 
d’implantació 

 
Municipi de Binissalem 

Descripció Degut al tancament de diferents entitats, i l’augment de joves en 
situació d’atur, ens hem plantejar la creació d’un espai de recerca 
de feina per tal de donar eines i respostes a aquests col·lectiu que 
per diverses causes és troba en aquesta situació:(desmotivació, 
manca de formació, manca experiència professional) afegit a una 
crisi general econòmica que disminueix la demanda de treballadors. 
Amb la intenció d’optimitzar el temps de les treballadores i garantir 
l’enriqueriment que significa el treball en grup, es planteja treballar 
aquest aspecte de forma grupal, a més treballar habilitats de recerca 
laboral és més fàcil mitjançant un grup (roll-playing, compartir 
experiències, etc). Serà una manera de dotar d’autonomia als joves, 
així com disminuir el volum de feina de les educadores (per 
exemple acompanyaments als SOIB, tirar currículums...) 
• Treballar de manera grupal ajudarà a: 
   - Augmentar l’autoestima (som capaç de...) 
   - Dotar d’autonomia (a través d’un itinerari personal, dissenyar la 
pròpia recerca) 
   - Augmentar i mantenir la motivació (hi ha més gent que es troba 
en la mateixa situació) 
• Per altra banda, ens permetrà a les educadores apropar-nos a 
perfils de joves més grans amb els que ens costa més connectar, ja 
que el perfil dels nostres projectes solen trobar-los per a nins més 
petits, a més que l’espai ja està creat i els hi podem oferir.  

Beneficiaris Joves entre els 16 i 21 anys del municipi amb dificultats d’inserció 
laboral i formativa.  

Objectius Objectiu General: 
Augmentar les competències dels joves d’ entre 16 i 21 anys per a 
la recerca laboral i formativa dels municipis del Raiguer. 
Objectius Específics:  
- Augmentar l’autonomia personal 
- Augmentar la motivació cap a la recerca de feina 
- Millorar les habilitats de recerca de feina 
- Conèixer les diferents eines i recursos que existeixen per a la 
recerca de feina. 

Serveis 
participants  

  
Ajuntament de Binissalem 

Professionals  Educadora de Carrer 
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Fonts de 
finançament  

 
Ajuntament de Binissalem 
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Nº 26 
Data de registre: Desembre 2013           Professionals: Educadora Social 
 
Nom del 
projecte 

 

     Estam per tu! 
 

Lloc 
d’implantació 

 
Municipi de Binissalem 

Descripció L’equip d’educadores socials de la Mancomunitat des Raiguer, l’I.E.S. de 
Binissalem i la infermera del Centre de Salut Es Raiguer, oferim una sèrie 
de tallers grupals dirigits a tot l’alumnat de l’institut per tractar temes 
relacionats amb la promoció de la salut (educació afectiu sexual, 
competències socials, ...). 
Utilitzarem l’espai de tutoria/estudi per dur a terme els tallers grupals. 
Mitjançant aquests tallers els alumnes poden contactar amb les diferents 
professionals implicades en el projecte per realitzar consultes o 
intervencions individuals.  
 

Beneficiaris Perfil: alumnes de l’IES Binissalem 
Edat: entre 11 i 18 anys 

Objectius Objectiu General : 
1. Millorar els coneixements en salut de la adolescència escolaritzada, 

mitjançant la resolució dels dubtes que plantegin a través de tallers i 
consultes individuals.  

2. Augmentar les habilitats dels/de les adolescents per practicar 
conductes saludables. 

3. Detectar i derivar als serveis pertinents.  
 

Objectius Específics : 
- Reduir situacions de risc a nivell afectivo sexual.  
- Disminuir i prevenir conductes abusives en el consum de tabac, alcohol i 
altres drogues.  
- Sensibilitzar i promoure relacions afectives saludables.   
- Promoure hàbits d’alimentació saludable. 
- Augmentar i promoure les competències socials i personals. 

Serveis 
participants  

  
Ajuntament de Binissalem 

Professionals  - Educadores socials dels municipis participants en el projecte. “L” 
- Infermera del centre de salut Es Raiguer. 
- Orientadora i cap d’estudis de l’IES Binissalem. 
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Fonts de 
finançament  

- Ajuntaments dels municipis participants.  
- Sanitat.  
- Educació. 
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Nº 27 
Data de registre: Desembre 2013           Professionals: Educadora i treballadora Social 
 
Nom del 
projecte 

 
BINICULTIU JOVE 

Lloc 
d’implantació 

 
Municipi: Binissalem 

Descripció Es una iniciativa que entén al jove com el principal promotor del 
seu canvi, motiu pel qual des dels serveis socials els donam el 
suport per a iniciar el seu procés, en base a dos vessants 
d’intervenció:  
● Un espai de tallers en els que es fomentarà l’adquisició de 
competències socials i personals. Aquest espai té una proposta de 
tallers tancats, així i tot queda oberta la possibilitat d’anar introduir 
nous tallers en la mesura que el grup planteja mancances o interès 
en temàtiques concretes. El desenvolupament dels tallers diversos 
donarà peu a treballar aspectes imprescindibles per a un bon 
desenvolupament del jove i generar certa autonomia en les tasques 
del dia a dia i en la millora de la seva pròpia capacitat. 
● Un espai de pràctiques formatives i laborals en l’hort de Can 
Pericó amb la intenció no només d’introduir al jove en un espai de 
feina normalitzat, sinó que també la de començar a propiciar una 
procés d’activació personal i promoció de l’adquisició de hàbits i 
tècniques  laborals.  
Aquesta part de promoció personal es complementarà amb una 
petita contribució econòmica i abastiment  d’aliments  amb la idea 
de que puguin cobrir una part de necessitats  bàsiques.  

Beneficiaris Perfil : Joves amb expedient obert als serveis socials  i que estiguin 
fent un pla de feina i amb una situació econòmica insuficient i 
justificada a nivell familiar. 
Edat: Joves amb edat compresa entre 16 i 25 anys. 

Objectius Objectiu General : 
- Fomentar la inserció social i comunitària d’al·lots i al·lotes 
adolescents en dificultats socials, laborals i econòmiques   
mitjançant activitats formatives. 
Objectius Específics : 
- Introduir a l’usuari a un procés actiu. 
- Adquisició d’hàbits saludables i competències personals i socials 
que els permetin encaminar-se cap a la vida adulta. 
- Garantir la possibilitat d’uns ingressos econòmics mitjançant la 
concessió de beques formatives. 

Serveis 
participants  

- Ajuntament de Binissalem. 
- Associació s’Hort de  Can Perico. 
- IMAS: Secció de prevenció comunitària  



 

 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ de sa Mostra, 2, Binissalem CP 07350 
Telèfon: 971 886 529 Fax: 971 886 532 
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Professionals  ● En relació a l’ Ajuntament Binissalem: - Educadora i 
Treballadora Social  “L”  
● En relació a l’associació s’Hort de  Can Perico: -Un monitor 

Fonts de 
finançament  

-  Ajuntament de Binissalem 

 
 

 

 

 


