Acord de la conferència
sectorial en matèria
de serveis socials
Desplegament de
la Llei de Dependència

de protecció i el règim de compatibilitat de
les prestacions. En aquest Decret quedarà
configurada la XPAD que, com a procés de
tramitació, es guiarà per les pautes següents:
a) El serveis comunitaris són la porta d’entrada al sistema de serveis socials i per
tant també de les prestacions de
dependència, per la qual cosa les
sol·licituds de dependència es faran als
municipis.
b) Els consells insulars des de la Llei
14/2001 han estat realitzant la valoració i l’assignació del recurs per a l’accés
a residències i en conseqüència continuaran realitzant aquestes tasques de
valoració de totes les sol·licituds de
dependència al seu territori. El Govern
i els consells signaran conveni de
col·laboració per al traspàs de tècnics
valoradors. La proposta de traspàs de
valoradors és la següent:
i. Mallorca
ii. Menorca
iii. Eivissa
iv. Formentera

El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència respondrà a una acció coordinada i cooperativa entre l’Administració de
la comunitat, els consells insulars i l’administració local, que contemplarà mesures en
totes les àrees que afecten les persones en
situació de dependència.
A fi d’harmonitzar el desplegament de la Llei
39/2006 al territori de les Illes Balears i sense
perjudici del que pugui acordar-se a la
Comissió Mixta de Transferències GovernConsells Insulars aquesta Conferència
Sectorial aprova els acords següents que
estaran en vigor fins a la publicació del
Decret de transferències als consells:

Acords:

1. La Xarxa Pública de Serveis
d’Atenció a la Dependència
Crear la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència (XPAD) que està composta pels
serveis tramitadors de la dependència, els serveis de valoració i de resolució així com totes
les prestacions del Catàleg de dependència.
El Govern publicarà un decret substitutiu de
la Resolució de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, de 8 de novembre,
on es detallarà el procediment per reconèixer la situació de dependència, la intensitat
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12 valoradors
2 valoradors
2 valoradors
1 valorador

Els costos dels valoradors aniran a
càrrec dels pressuposts de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració (Conselleria d’Afers Socials,
d’ara endavant).
c) La resolució del reconeixement de la
dependència
dependrà
de
la
Conselleria d’Afers Socials. A través de
la Direcció General d’Atenció a la
Dependència s’elevaran les propostes
de dictamen i de resolució de grau
tenint en compte les valoracions realitzades i els informes de Salut.
d) L’atenció dels casos s’ha de fer tal com
indica la llei 39/2006 tenint en compte
el context comunitari del dependent,
per la qual cosa la proposta de PIA, la

faran els treballadors socials dels serveis socials comunitaris i hauran de
tenir accés a la disponibilitat de places
que figurin en el Catàleg de dependència. A fi de reforçar els serveis socials
comunitaris per realitzar aquesta tasca
de tramitació de la dependència i per
tal de dotar de treballadors socials, el
Govern signarà convenis de col·laboració amb els ajuntaments, per a municipis amb més de 20.000 habitants, i amb
els consells insulars, per a municipis
amb menys de 20.000 habitants. Com a
orientació, les ràtios de cobertura són
d’1 DTS / 20.000 habitants aproximadament, que caldrà adequar i corregir en
cada cas. Els costos de manteniment
dels treballadors socials aniran a càrrec
dels pressuposts de la Conselleria
d’Afers Socials.
e) La resolució, proposada pel tècnic responsable, que aprova el PIA, la signa la
consellera d’Afers Socials del Govern de
les Illes Balears. El pagament de la prestació reconeguda al PIA anirà a càrrec
dels pressuposts de la Conselleria
d’Afers Socials.
Per tal de garantir el correcte funcionament
del procediment, la Direcció General
d’Atenció a la Dependència, oferirà la formació continuada necessària i acreditarà formalment tots els tècnics valoradors dels consells i
tots els treballadors socials dels municipis.
El Govern informarà del Pla de Formació
2009 que inclourà la formació dels valoradors (i la seva acreditació), dels professionals
responsables de redactar el PIA, la formació
per manejar el sistema informatiu, etc. Els
consells insulars col·laboraran en el desenvolupament d’aquesta formació amb els termes que ambdues entitats acordin (coordinació amb primària, espais dels centres
comarcals, etc).
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El SISAAD és el sistema informatiu general
d’aquesta Comunitat Autònoma i com a tal
es reconeix com a instrument de gestió i
informació de la dependència. Els consells
insulars i els ajuntaments podran accedir al
SISAAD.
També, com a administrador general del
SISAAD a la Comunitat Autònoma, donarà
les altes d’usuaris als sistema de registre.

Igualment se signarà conveni amb els consells insulars per tal que els centres de dia i
les residències sufragades amb fons dels consells puguin incorporar-se al XPAD.
El finançament de totes les places que s’incorporin a la XPAD anirà a càrrec de la Direcció
General d’Atenció a la Dependència.

Així, es crea un equip tècnic a cada illa entre
Govern i Consell que farà les funcions
següents de Central de reserves:

El calendari de creixement del catàleg de
dependència és el següent:

1. Tenir informació disponible del nivell
d’ocupació dels serveis del Catàleg de
dependència per a tots els treballadors
socials que realitzin els PIA.
2. Acotar els perfils de les places de cadascun dels centres del Catàleg (sobretot
els centres que atenen persones amb
discapacitat).
3. Regular l’accés a les places a partir de
les propostes de PIA i previ a la
Resolució de PIA.
4. La prelació de l’accés als centres haurà
de tenir com a criteri d’ordenació el
grau i nivell de dependència i la prioritat de la prestació de servei en relació
a la prestació econòmica. Sense perjudici que es puguin afegir d’altres criteris d’ordenació (com ara zones territorials).

Any 2008

La Consellria d’Afers Socials i els consells
insulars, definiran i confeccionaran un catàleg conjunt de serveis d’atenció a la dependència de cadascuna de les illes, on hi constin tots els serveis i places disponibles i
prestacions per a l’atenció de la dependència
de titularitat municipal, insular i suprainsular, així com les condicions de col·laboració
de cadascuna de les administracions.
En aquest catàleg figurarà la denominació
dels centres i serveis, la seva titularitat, el
nombre de places o usuaris potencials que
s’integrin en el SAAD i la forma de finançament de totes les prestacions.
Aquest catàleg s’aprovarà abans de dia 31 de
desembre de 2008.
El plantejament és anar incorporant serveis
oberts i en funcionament a la XPAD i en
aquest sentit la Fundació de la Dependència
ha ofert a tots els municipis de les Illes que
incorporin els seus centres de dia o de residència a la XPAD.

a) Els centres de dia i les residències gestionats per la Fundació de la
Dependència.
b) Els centres de dia i les residències afectats per la Llei 14/2001, tant els de gestió directa com els de gestió concertada.
c) Totes les prestacions econòmiques.
d) Els centres de dia i les residències pròpies dels consells.
e) Els centres de dia i les residències dels
municipis de les Illes que s’adhereixin
en forma de conveni.
A fi d’avançar en el desplegament de totes les
prestacions recollides en el catàleg de la Llei
39/2006 els consells insulars informaran la
Direcció General d’Atenció a la Dependència
de les previsions de serveis referents a les prestacions previstes per a l’any 2010. L’informe
dels consells insulars haurà de ser entregat
abans del 30 d’abril de 2009 i haurà d’incloure
de manera expressa les necessitats previstes de
manera territorialitzada de la prestació d’ajuda a domicili i teleassistència.

3. Central de reserves
El SISAAD preveu la posada en funcionament
d’una Central de reserves per a l’accés a les
places de centres i serveis de manera infor-
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convenint la gestió amb els consells insulars
en l’espera del decret de transferències definitiu:
Mallorca

2. Catàleg de dependència
El catàleg de serveis comprèn les prestacions
econòmiques i els serveis de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència de les Illes Balears en els termes que estableix el capítol II del títol I de la Llei 39/2006,
que estiguin sufragats per fons públics.

matitzada. Mentre no estigui activada la
Central de reserves cal dissenyar conjuntament la regulació de l’ocupació dels centres
que formen part del Catàleg.

Quan es posi en funcionament la Central de
reserves de manera informatitzada s’hauran
de revisar les funcions d’aquests equips tècnics.

4. Gestió de residències
A partir de la Llei 14/2001 tots els centres de
dia i residencials per a persones grans i els
serveis concertats de discapacitats passen a
ser gestionats pels consells insulars. Durant la
legislatura passada el Govern, a través de la
Fundació de la Dependència, posà en funcionament diversos centres de dia i residencials.
Per tal d’ordenar aquesta situació (el govern
gestiona centres que són competències dels
consells) acordam normalitzar la situació

a) Centre de dia de Can Clar a Llucmajor
b) Centre de dia de Vilafranca
c) Residència de la Costa d’en Blanes
d) Residència de Can Carbonell
e) Residència de Capdepera
f) Residència Crist Rei d’Inca
g) Residència de Manacor
h) Residència de Montuïri (pendent d’obrir)
i) Residència de Santanyí (pendent d’obrir)
j) Residència de Santa Margalida (pendent
d’obrir)
k) Residència de Pollença (pendent d’obrir)
l) Residència de Sant Joan (pendent d’obrir)
Menorca
a) Residència de Santa Rita (pendent d’obrir)
Eivissa-Formentera
a) Residència Santa Eulària del Riu
b) Residència de Sant Antoni (pendent
d’obrir)
c) Residència de Sant Jordi (pendent d’obrir)
d) Centres de dia de Formentera (pendents
d’obrir)
La part residencial dels equipaments cal que
donin respostes a les necessitats conjuntes
d’Eivissa i de Formentera, mentre que el dispositius de centre de dia seran de caràcter
insular.
Es redactarà un acord de transferències que
inclourà.
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• Calendari de transferències de cada centre i un model de conveni on constaran
les característiques, l’estructura i la situació actual de cadascun, amb la constància
de la concessió de tots els permisos administratius.
Els consells insulars podran requerir a la
Fundació qualsevol informació relativa a
la situació de la gestió de cada centre i
l’estat real de comptes econòmic.
• S’especificaran detalladament totes les
obres, reparacions i inversions en infraestructures dels immobles o inventari, si
escau, que estiguin en procés o previstes
en un futur perquè el consorci sociosanitari ho resolgui.
A cada conveni hi constarà una previsió
econòmica anual i detallada dels costos
de les places i la gestió per part dels serveis dels consells insulars, especificant els
terminis i el sistema de pagament per
part de la conselleria.
• Es fixarà la fórmula d’abonament millor
entre ambdues institucions.
Els convenis de gestió s’han de signar
abans de l’1 de novembre de 2008, per a
tots els centres en funcionament. A
mesura que es vagin obrint, els consells
els gestionaran des de la mateixa data
d’inauguració.
En el cas dels centres que no tenen adjudicatari per a la gestió, la Conselleria d’Afers
Socials garanteix el manteniment de les
places amb el preus inicials de 65 ? per als
casos de grau III en els serveis residencials
i 40 € per als grau III en centres de dia. Per
als serveis que tenen adjudicatari la
Conselleria transferirà les obligacions econòmiques derivades dels contractes.

5. Noves inversions
Els consells insulars proposaran al Govern de
les Illes Balears les necessitats de noves inversions en matèria de dependència. En aquest

sentit, s’impulsarà una planificació anual
conjunta per a les línies de finançament, per
modernitzar els serveis obsolets i per crearne de nous.
Aquest apartat queda subjecte a les possibilitats econòmiques tant del Govern com dels
consells insulars.

6. El finançament del SAAD
El finançament del SAAD a les Illes correspon
al Govern, el qual signarà els convenis oportuns amb el l’Estat per tal de garantir ingressos que facin sostenible el sistema de protecció a la dependència.
Els convenis de col·laboració entre el Govern
i els consells insulars en matèria de dependència respondran a:
a) Garantir el procés de valoració i proposta d’assignació de recursos de
dependència (Valoració i PIA en el cas
de municipis inferiors a 20.000 habitants) i funcionament de la Central de
reserves.
b) Finançar les inversions que es trobin.
c) Garantir el finançament de les places
residencials i de centre de dia pròpies
dels consells segons preu/plaça/dia de
les persones amb resolució de PIA.

7. La normativa
Per tal de tenir uns mínims comuns a les Illes
el Govern dictarà decrets, prèvia consulta a
la Conferència Sectorial, que regulin:
• El procediment del reconeixement de la
situació de dependència.
• La intensitat de protecció de les prestacions.
• El règim de compatibilitat de les prestacions.
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• Determinació de la capacitat econòmica
del beneficiaris i copagament en les prestacions.
• Acreditació de centres i serveis per formar
part de la XPAD.
Un cop que el Govern hagi publicat els
decrets, els consells insulars podran concretar i/o ampliar la cobertura sobre la base dels
pressuposts dels consells mitjançant els
decrets oportuns.

8. Planning general
Aquest Acord es revisarà a finals de l’any
2009 en Conferència Sectorial. El calendari
bàsic que es dedueix d’aquest és el següent:
Any 2008
• Inici de la formació de tots els treballadors socials dels ajuntaments.
• Conveni de traspàs de tots els centres de
dia i residències que gestiona la Fundació
de la Dependència (directament o indirectament) al Consell de Mallorca (abans
de l’1 de novembre).
• Proposta de model de conveni amb els consells insulars per al traspàs del valoradors.
• Proposta de model de conveni amb els
ajuntaments i/o consells insulars per al
traspàs dels treballadors socials.
• Publicació en línia del Catàleg de Centres
i Serveis de la XPAD.
• Funcionament efectiu dels equips per illes
de la Central de reserves.
• Inici de convenis amb ajuntaments per
ampliar la XPAD amb places de centres
de dia i residències.
• Proposta de conveni amb els consells insulars per ampliar les places de XPAD dels
centres de finançament dels consells.
• Inici dels tràmits del Decret de procediment, intensitat i compatibilitat.
• Inici dels tràmits del Decret de definició

de la participació econòmica dels usuaris
al SAAD.
• Inici del tràmits del Decret d’acreditació
de centres i serveis.
• Pla d’Inversions (subjecte a conveni amb
el Ministeri).
Any 2009
• Conveni de traspàs efectiu dels valoradors
als consells insulars.
• Convenis de traspàs efectiu dels treballadors socials als ajuntaments i/o als consells insulars.
• Finalització dels convenis de places de
centres de dia i residències amb tots els
ajuntaments interessats.
• Convenis de places amb els consells insulars.
• Presentació pels consells insulars dels estudis i/o dictàmens per al desenvolupament
de les prestacions d’ajuda a domicili, teleassistència, serveis de promoció de l’autonomia i prevenció de la dependència.
• Definició de la cobertura i intensitat d’aquests serveis per part del Govern assessorat per la Conferència Sectorial.
• Estudi per part de la Conferència Sectorial
de la necessitat d’ampliar el nombre de
places de centres de dia i residències amb
la iniciativa privada.
• Execució de les obres del Pla d’Inversions.
Any 2010
• Nous concerts de centres de dia i residències amb la iniciativa privada (en funció
del grau de cobertura i necessitats)
• Convenis de gestió d’ajuda a domicili i
telealarma per a dependents amb les
entitats i administracions prestadores.
• Inici de les prestacions de promoció de
l’autonomia.
• Inici de les prestacions de prevenció de la
dependència.
• Avaluació d’aquest Acord.
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9. Seguiment dels acords i construcció de l’espai de col·laboració interadministrativa

• Dos membres per part de la Conselleria
d’Afers Socials
• Dos membres del Consell de Mallorca
• Dos membres del Consell de Menorca
• Dos membres del Consell d’Eivissa

Per realitzar el seguiment d’aquest Acord es
reconeix la Conferència Sectorial en matèria
de serveis socials com a estructura permanent. Amb la intenció de fer més operatiu el
seguiment es crea una Comissió Delegada de
Dependència que tindrà com a funcions:
• Concretar els acords d’aquest document.
• Impulsar la posada en funcionament de
les mesures recollides al document.
• Avaluar i proposar, si escau, modificacions
sobre les propostes aquí recollides.
• Retre comptes a la Conferència Sectorial.

• Dos membres del Consell de Formentera
La Comissió Delegada caldrà que elevi a la
Conferència Sectorial un informe semestral
del nivell d’execució dels acords d’aquest
document.
Els consells insulars en el seu àmbit territorial
podran posar en funcionament espais de
col·laboració interadministrativa amb els
ajuntaments, i concretar els acords que es
derivin

de

la

Comissió

Delegada

de

Dependència. El Govern donarà suport, en la
La Comissió Delegada de Dependència
estarà formada per:

mesura de les seves possibilitats, a aquets
espais insulars.

Conferència Sectorial en
Matèria de Serveis Socials
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