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5.1.2. Eix 2. Desenvolupament, reconeixement i participació de les 
professionals 
 
Es centra molt en la necessitat de nous perfils, i seria més important determinar  
les competències professionals dels perfils actuals per evitar entrar en un 
conflicte de competències que podria provocar greus desigualtats en la 
quantificació econòmica del valor del treball. La creació de nous perfils amb 
assignació de tasques similars a d’altres ja existents i amb titulacions superiors 
generen desigualtats en les condicions salarials. 

 Abordar en profunditat l‟ampliació de les ràtios de professionals que 
s‟ajustin a la tipologia de la població i no només a professionals en 
funció de la quantitat de població atesa. 

 Creació d’espais de supervisió dels professionals amb una dimensió 
ampla: espais de suport emocional, de revisió-reflexió del quefer 
professional, supervisió de casos i equips, etc.). 

 Implementació a tots els municipis, del programa “Housing first”, 
superant estratègies i polítiques basades en visions clàssiques del 
sensellarisme i apostar per polítiques d’habitatge centrades en la 
persona. 

Línies d’actuació prioritàries fins al 2024 Fer proposta e redacció per 
no donar a entendre que es substitueixen les meses de negociació. 
Redactat original: 

“Creació d’una taula de treball entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, sindicats i col·legis professionals per a l’elaboració de 
propostes per millorar les condicions, carrera professional i la qualitat 
assistencial de les professionals del SCSS.”   

Proposta CCOO (revisar): 

Creació d’una taula de treball entre el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i els agents econòmics i socials per l’anàlisi de les condicions en 
les que es desenvolupa la carrera professional i la qualitat assistencial de 
les professionals del SCSS. 
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5.2.1. Eix 3. Xarxa social d’atenció primària: accessible, tractora i 
proactiva 

Línies d’actuació prioritàries fins al 2024 

Segona línia d’actuació: “Elaboració d’un pacte estratègic de 
transformació dels serveis bàsics d’atenció social de manera 
consensuada amb el món local, professionals i ciutadania, que 
contempli, com a mínim, la revisió de les ràtios  de professionals, 
aspectes de millora de la intervenció de l’organització i horaris d’atenció, 
la diagnosi, la planificació i les condicions funcionals i de seguretat dels 
espais.” 

 

5.3.2. Eix 6: prevenció en infància i joventut:  

 Objectius fins el 2024 

 Impulsar serveis adreçats a l’acompanyament i suport en l’àmbit de la 
identitat de gènere.  

Línies d’actuació prioritàries fins al 2024.  

 Ampliació ràtio de professionals dels EAIA (equips d‟atenció a la infància 
i adolescència). 

 Adequació de la ràtio de professionals en els centres de protecció de 
menors en base a les necessitats d’atenció dels diferents perfils de 
persones tutelades.  

 Reciclatge i formació dels professionals en diversitat sexual i identitat de 
gènere. 

 Creació de la figura de coordinador/a de parentalitat en separacions / 
divorcis conflictius com a servei de la cartera de serveis socials.  

 

5.3.4. Eix 8.Promoció de l’autonomia personal, l’emancipació i la vida 
independent. 

Línies d’actuació prioritàries fins al 2024 

 Creació de més places per al Servei d’Acolliment i Urgències per a la 
Vellesa (SAUV) (la llista d‟espera desvirtua el sentit d’urgència)  

 Ampliació del pressupost per ajuts tècnics i adaptacions al domicili.  

 Revisió dels criteris per tenir dret a la prestació per cuidador/a familiar 
(PEC) limitant les quanties en rendes més altes. 

 


