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Els Serveis Socials assoleixen un nou rècord de 

persones ateses amb el temps d’espera més baix dels 

últims quatre anys 
 

» Els Centres de Serveis Socials van atendre 83.960 persones l’any passat, que de 

mitjana van haver d’esperar 20 dies per rebre la primera visita 

 

» La posada en marxa de l’Impulsem, el procés de reforma més ambiciós de la història 

dels Serveis Socials, ha estat clau per poder assumir un increment de les persones 

usuàries del 13% durant el present mandat 

 

» L’Àrea de Drets Socials valora de forma molt satisfactòria els 20 projectes concrets 

d’actualització i modernització que s’han introduït i considera que això ha permès 

fixar les bases de com seran els serveis durant els propers anys 

 

 

 

Els 40 Centres de Serveis Socials que hi ha a Barcelona van tancar l’any 2018 amb el 

nombre més alt de persones ateses de tota la sèrie històrica, però amb els temps 

d’espera més baixos dels últims quatre anys. En concret, durant l’any passat es van 

atendre 83.960 persones, que van haver d’esperar de mitjana uns 20 dies per rebre la 

primera visita, segons les dades que recull l’Institut Municipal de Serveis Socials 

(IMSS). La tendència del temps de reducció, però, és actualment encara més positiva, i 

és que el mes de gener passat va tancar amb una primera espera mitjana de només 

17,78 dies, una xifra que no es donava des del febrer de 2015 i quan els Serveis 

Socials atenien 10.000 persones menys l’any. L’evolució durant els últims anys 

d’aquests xifres ha estat la següent: 

 
 Persones 

ateses als CSS 
Temps mitjà 

d’espera (en dies) 

2016 77.737 26,9 

2017 81.638 23,7 

2018 83.960 20,1 

 

L’increment del 13% en el nombre de persones ateses durant el present mandat i la 

reducció del temps d’espera ha estat possible d’assolir gràcies a la posada en marxa 
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del Pla d’Acció Impulsem 2017-2021, el procés de reforma i actualització més ambiciós 

que s’ha fet mai als Serveis Socials de la ciutat, i que ha comptat amb la participació 

activa de centenars de professionals, persones usuàries dels serveis i entitats. Fruit de 

l’Impulsem, per exemple, s’ha posat en marxa l’Oficina de Prestacions Socials i 

Econòmiques centrada en la gestió d’alguns programes concrets, s’està creant el nou 

sistema d’informació SIRIUS o bé s’ha impulsat el VINE per fer la primera atenció dels 

Serveis Socials en un context grupal.  

Aquesta última mesura, el VINE, s’ha començat a instaurar en una quarta part dels 

Centres de Serveis Socials com a prova pilot. Els primers resultats de l’avaluació del 

projecte mostren una acollida molt positiva per part dels equips professionals i les 

persones ateses. Per aquesta raó, és altament probable que s’estengui 

progressivament a tots els centres, la qual cosa podria comportar de retruc una 

reducció encara més gran en el temps d’espera inicial. Les sessions grupals d’acollida 

faciliten un accés més àgil i ràpid als Serveis Socials. Alhora, la dinàmica de les 

sessions potencia l’autonomia i les capacitats de les persones usuàries. Si requereixen 

una atenció posterior a la sessió grupal, aquesta és més eficaç perquè les expectatives 

ja estan ajustades i el vincle amb el centre ja està creat. 

En tot cas, el VINE és només una de les 20 mesures i accions concretes que recollia 

l’Impulsem i que, segons es desprèn del primer informe de seguiment, s’està implantant 

de manera molt satisfactòria, traduint-se en projectes i mesures reals que han significat 

canvis en el dia a dia dels professionals i de les persones ateses. Segons aquesta 

avaluació, la direcció actual és bona i s’està fent el camí conseqüent amb la visió i la 

missió dels Serveis Socials, que ha de ser que els centres actuïn com a 

acompanyament i apoderament de les persones de la ciutat. Per tot plegat, l’àrea de 

Drets Socials entén que l’Impulsem ha fixat les bases de com han de ser i com 

funcionaran els Serveis Socials durant els propers anys. En base a les diferents línies 

estratègiques, el grau de desenvolupament de l’Impulsem ha estat el següent: 

Línia 1. Recuperar temps per a la intervenció social: eliminar la burocràcia 

Algun dels projectes, com és la creació d’un servei centralitzat per a la gestió de les 

actuacions a domicili (neteges de xoc, arranjaments o desinfeccions), l’Oficina de 

Prestacions Socials i Econòmiques o bé el circuit de demandes d’estudi d’infància i 

adolescència en risc compten amb un 100% d’assoliment. Tots tres són projectes amb 

un gran impacte als Centres de Serveis Socials, ja que els alliberen de certes tasques 

administratives, burocràtiques o especialitzades, la qual cosa permet disposar de més 

temps per a l’acompanyament i el treball social. Els altres dos projectes previstos, el 

nou sistema d’informació SIRIUS i el model Barcelona d’atenció a la dependència, han 
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d’acabar el seu desplegament, tot i que el disseny està definit i a punt per estendre’s al 

conjunt de la ciutat. 

Línia 2. Fer de l’atenció grupal i el treball comunitari una part essencial de la 

resposta dels CSS 

Els projectes que donaven resposta als principals objectius d’aquesta línia estratègica 

s’han vist acomplerts. En concret, l’atenció grupal s’ha vist incrementada en un 89% 

durant els últims quatre anys, i s’ha aconseguit que aquesta mirada grupal i comunitària 

sigui una forma estructural d’atenció. 

Línia 3. Desenvolupar una organització més senzilla i més flexible 

S’han reforçat les portes d’entrada dels Centres de Serveis Socials i s’han construït 

importants ponts amb altres sistemes com salut i educació. En són exemple el conveni 

d’intercanvi de dades socials i sanitàries entre els respectius sistemes d’informació, que 

ja funciona a tota la ciutat, o bé la incorporació de 20 educadors de Serveis Socials per 

treballar directament als centres escolars són una bona mostra d’aquesta línia 

estratègia. A més a més, s’està revisant l’actual protocol que regula l’assistència dels 

Serveis Socials als desnonaments, entre d’altres mesures. 

Línia 4. Enfortir la vinculació dels CSS amb els barris 

Aquesta línia serà una de les prioritats a desenvolupar durant els propers anys. El nou 

acord de condicions laborals 2017-2020 ha suposat un important impacte sobre els 

projectes que estaven associats a aquesta línia, i que passaven, entre d’altres, per una 

revisió dels horaris d’atenció dels centres ampliant-ne la seva accessibilitat. Per 

aquesta raó cal explorar les possibilitats d’encaix d’aquests projecte en el nou escenari 

organització. 

Línia 5. Desplegar la innovació i la millora permanent a partir dels coneixements 

dels i les professionals dels CSS 

La identificació i aplicació de mesures de cura per als i les professionals és un dels 

aspectes més importants en aquesta línia i es troba en desenvolupament. Igualment, hi 

ha diferents programes d’innovació en marxa, com per exemple el web de simulació 

d’ajudes socials. 
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Enllaç relacionat: 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/03/Balanç-

impulsem.pptx 

 

Declaracions: https://youtu.be/FfjEQzQpsmU  

 

 

https://youtu.be/FfjEQzQpsmU

