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El  Projecte MEFIRMIL és el primer pas cap a 
la generació de noves eines de gestió social, 
aplicant  metodologies TIC basades en Sistemes 
d’intel·ligència Artificial per Raonament Qualitatiu, 
dins el marc conceptual de la Mecànica Social.

En aquest sentit la Mecànica Social ha millorat la 
gestió de problemes en àmbits com:

• Seguretat Ciutadana

• Definició de teràpies individualitzades per a malalts 
d’Alzheimer

• Desenvolupament sostenible en diversos entorns 
(Turisme, ciutat, etc)

• Desenvolupament estratègic de la PYME

Quan es comprova que les polítiques socials, 
generades amb bona voluntat, no donen un 
rendiment suficient, i es disposa dels coneixements 
metodològics que han estat aplicats amb èxit 
per avançar en altres problemes que afecten les 
persones, val la pena intentar millorar-les, màxim 
quan és el primer cop que es fa un desenvolupament 
d’aquest tipus en Benestar Social. 

L’objectiu del Projecte ha estat des del primer 
moment poder mesurar, en una àmbit tan delicat 
com és l’atenció a les persones amb risc de 
pobresa, el grau de cobertura dels serveis donats 
des de Benestar Social de Premià de Mar. I, un cop 
coneguda l’eficiència, calia generar una informació 
científica al voltant de les millores a incorporar en 
els procediments actuals, per incrementar-ne el 
rendiment.

Aquest projecte, que ha tingut una durada d’un any 
de treball, i que esperem que aporti una nova visió 
de com millorar l’eficiència dels serveis socials a 
nivell municipal, ha estat possible per la col·laboració 
desinteressada de moltes persones que treballen 
en l’activitat de millorar les condicions de vida dels 
més desvalguts, que ens han aportat coneixement 
provinent de les seves experiències.

L’aplicació de MEFIRMIL a Benestar Social a Premià 
de Mar ha permès detectar que s’està en un grau 
INSUFICIENT de rendiment, millorable a SUFICIENT 
amb 7 canvis i de SUFICIENT a un nivell de BONA 
EFICIÈNCIA, amb 7 canvis addicionals, la qual cosa ja 
dóna una justificació de la seva utilitat, i fa que l’esforç 
que ha representat desenvolupar-lo tingui sentit.

PRESENTACIÓ
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CONTEXT CIENTÍFIC I ABAST DEL PROJECTE

BREU INTRODUCCIO A LA MECÀNICA SOCIAL
És un nou escenari que permet generar sinergies 
entre Humanitats i Tecnologies Avançades de la 
Informació amb la finalitat de millorar, amb nous 
instruments matemàtics, la qualitat de vida de les 
persones.

Avui s’estudien, en les facultats de ciències, 
diverses varietats de Mecàniques, però totes van 
acompanyades d’instruments matemàtics específics 
que els donen capacitat operativa:

1. Mecànica Clàssica (Newton), que requereix el Càlcul 
Diferencial 

2. Mecànica Estadística (Boltzman): requereix la 
matemàtica estadística

3. Mecànica Relativista (Einstein):  requereix espais 
de Riemann-Minkowski

4. Mecànica Quàntica (Heisenberg): requereix Àlgebra 
de Matrius.

No ha d’estranyar, doncs, que la Mecànica Social 
necessiti instruments matemàtics específics que, 
en aquest cas, fan referència al tractament de la 
incertesa en les mesures de les variables socials, com 
la Lògica Difusa, Multiagents o Raonament Qualitatiu.

Concepte Bàsic
L’única forma de canviar amb seguretat el 
rendiment de qualsevol sistema és millorar-lo, 
un cop conegudes amb rigor les causes del seu 
funcionament deficitari, amb propostes concretes,  
simulades abans de posar-les a la practica. Això 
només demana conèixer el “model” del sistema en 
estudi, que vol dir les lleis que el fan comprensible.

Entorn Quantitatiu
Quan els elements que composen el sistema són 
observables en termes quantitatius s’apliquen 
mètodes de càlcul tradicionals.

Exemple: Estudi de l’eficiència energètica d’un edifici 
on intervenen exclusivament  mesures de superfícies 
d’ombres d’edificis veïns, potència instal·lada, 
pèrdues tèrmiques en funció de diversos tipus 
d’aïllaments, etc.

Entorn Qualitatiu
Quan els elements que composen el sistema són total 
o parcialment dependents de mesures qualitatives, 
no valen els mètodes tradicionals i  s’ha de aplicar 
uns altres mètodes de càlcul, que gestionin les 
relacions qualitatives.

Això es aplicable a les institucions que treballen 
amb persones. Per exemple, si s’analitza el 
desenvolupament estratègic de l’empresa, cara 
a optimitzar-lo, pel mètode Porter (MIT, 1985) es 
fan intervenir mesures com “moral d’empresa”, 
“presència de la competència”,  “qualitat de la 
recerca”, etc.

Les institucions amb finalitats socials tenen sempre  
mesures qualitatives com per exemple “satisfacció de 
beneficiaris dels serveis”, i és una possible raó de la 
manca d’estudis d’eficiència institucionals.
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Conclusions
Voler actuar de forma realista i eficaç en mesura i 
millores de sistemes socials demana poder treballar 
amb el model amb eines diferents de les clàssiques, 
que, encara que senzilles,  no són gaire conegudes, 
perquè són diferents de les quantitatives que són les 
que s’apliquen habitualment.

El Projecte MEFIRMIL, com a Projecte de Mecànica 
Social,  s’ha desenvolupat amb la tecnologia 
matemàtica de Raonament Qualitatiu Diferencial 
dins l’àmbit dels Sistemes d’Intel·ligència Artificial. 
Es tracta d’un producte informàtic catalogat 
com a Sistema Expert, i és aplicable a qualsevol 
Departament de Benestar Social a nivell Municipal.

Aquesta decisió s’ha pres, sobretot, perquè el 
Sistema Expert desenvolupat no només mesura la 
qualitat del Departament estudiat, sinó que  a més 
genera les recomanacions de millora per acostar-se a 
l’estat ideal automàticament.

ORIGEN DE LA IDEA DEL PROJECTE MEFIRMIL
Si en el tema energètic d’edificis s’estableixen 
procediments de mesura d’eficiència i recomanacions 
de millores, per què no aplicar aquesta filosofia a 
àmbits socials, on un Departament és el que s’ha 
d’estudiar en lloc de l’edifici? D’aquesta valoració va 
sorgir la idea de desenvolupar MEFIRMIL.

Basat en l’operativa anterior de mesura d’eficiència i 
propostes de millora en un entorn acotat de 7 valors, 
MEFIRMIL estima en un entorn social l’eficiència de 
les polítiques municipals i dóna recomanacions de 
millora aplicant la metodologia de Mecànica Social.

El tema estudiat en primer terme ha estat el dels 
serveis de Benestar Social, bàsicament en la lluita 
per l’eradicació de la pobresa, però és aplicable a 
Reinserció Laboral, Serveis Educatius o d’altres on les 
persones son l’objectiu de l’actuació.

Principals Àrees de treball en el desenvolupament 
del Projecte
Les activitats realitzades han estat emmarcades en 
les següents 6 Àrees: 

1. Coneixement del context de Benestar Social 
aportat per experts (que s’han consultat sia 
directament amb entrevista o via documental).

2. A partir d’aquest coneixement, s’ha 
desenvolupat una Metabase de variables 
indicadors on estiguin representats tots els 
elements suggerits pels experts en el tema, 
que han estat objecte de mesura i aportant la 
informació per a la comprensió de la situació inicial 
i l’evolució possible, tot aplicant millores.

3. Desenvolupament d’un model amb operadors 
causals que expliqui les relacions entre els 
elements de la metabase. 

4. Programació del Model en la plataforma 
informàtica de Raonament Qualitatiu Diferencial.

5. Assignació de valors a les variables de la 
metabase amb el coneixement dels experts locals 
per al cas concret de Premià de Mar.

6. Entrada d’aquestes dades en el Sistema Expert 
MEFIRMIL per obtenir-ne els resultats  a nivell 
dels indicadors i d’aquí conèixer les propostes de 
millora.
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RESULTATS DE MEFIRMIL
Avaluació d’indicadors en format qualitatiu
En primer lloc calcula els valors de tots els indicadors 
definits en la Metabase tant finals com parcials, i els 
expressa en una valor de l’1 al 5.

Es fan servir 5 nivells de mesures qualitatives, tant 
per a les variables com per als indicadors que tenen 
el següent significat:

5 Eficiència excel·lent

4 Bona eficiència

3 Eficiència Suficient

2 Eficiència Insuficient

1 Molt Insuficient

Recomanacions de millora
En darrer terme ens ofereix, després d’haver 
calculat els valors dels indicadors, les operacions 
necessàries sobre canvis en les variables de la 
Metabase per millorar el valor obtingut de cada 
indicador. Normalment aquesta operativa pot tenir 
vàries solucions, i es poden definir les que tinguin 
el cost mínim, o tinguin la major simplicitat a nivell 
d’implantació.

Per passar d’un nivell d’eficiència, calculat d’acord 
amb MEFIRMIL a partir dels valors mesurats sobre 
les 23 variables del model, a un de superior es fan 
les recomanacions de millora sobre algunes variables 
que són les que han de canviar.

Per a cada millora del rendiment, es generen tants 
informes com l’anterior, com variables hagin de 
canviar (en el cas calculat són 7).

NOM DE LA VARIABLE QUE TÉ QUE CANVIAR D’UN 
VALOR INICIAL A UN VALOR FINAL

VAR x

Val. INICIAL Significat dins la 
mètrica del valor actual

Val. FINAL
Significat dins la 
mètrica del valor al que 
té que canviar
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DESENVOLUPAMENT DE LA METABASE

DEFINICIÓ DE LA METABASE
En una primera aproximació sembla suficient dotar-
nos de 4 indicadors sectorials i 23 variables que 
permeten establir els valors dels indicadors sectorials 
i, a partir d’aquests, calcular el valor final de 
l’indicador d’eficiència institucional.

S’ha basat en la metodologia exposada en el 
document PLINCS, elaborada per experts de la 
Diputació de Barcelona, per a l’estructura bàsica de 
la METABASE.

Els Indicadors Sectorials
Se n’han definit 4 que permeten tenir en compte les 
àrees bàsiques de gestió lligades a l’estimació d’un 
valor final d’eficiència dels serveis:

EFICIÈNCIA SERVEIS SOCIALS

Sensibilitat Municipal

Qualitat de la Planificació

Qualitat de l’Execució

Nivell de Comunicació

1 No hi ha cap política municipal estructurada per 
actuar contra l’exclusió social 

2
Es cobreixen uns mínims totalment insuficients, 
sense una planificació integral  per resoldre el 
problema de l’exclusió social

3
S’està en el bon camí, però cal seguir desenvolupant 
les noves actuacions ja planificades per arribar a 
resultats plenament satisfactoris

4
Ja s’ha arribat a un nivell d’eficiència important  amb 
les actuacions  en curs que poden ampliar-se encara 
amb noves millores

5 El Municipi ha assolit un grau d’excel·lència en la 
lluita contra l’exclusió social

La mètrica associada a l’indicador final d’eficiència 
Serveis Socials de valors de l’1 al 5 és la següent:
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EFICIÈNCIA SERVEIS SOCIALS

Sensibilitat Municipal

1-Qualitat en la formulació del pressupost 
de Benestar Social

2-Fonamentació i objectius en partida 
suport famílies

3-Fonamentació i objectius en partida 
suport infància

4-Nivell de cobertura en import inicial en 
nombre de famílies

5-Capacitat assistencial de RRHH asignats

6-Nivell de cobertura d’agents externs en 
presupost

SENSIBILITAT AL FENÒMEN DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL 
des del punt de vista D’ASSIGNACIÓ DE RECURSOS 
EN PRESSUPOST MUNICIPAL
INDICADOR SENSIBILITAT SOCIAL PRESSUPOST 

Ens referim a la prioritat que rep la lluita contra 
l’exclusió social a nivell de pressupost en relació a 
les altres partides del pressupost municipal, que 
permet interpretar una forma d’enfocar les solucions 
en aquest àmbit en relació amb les altres necessitats 
d’intervenció municipal.

És a dir amb independència dels valors absoluts 
d’imports dedicats a aquest àmbit cal interpretar 
la sensibilitat en aquest camp d’actuació amb 
relació als altres. Un Municipi altament sensible 
a aquest procés estarà millor posicionat en un 
valor d’eficiència institucional que un altre que ho 
consideri de menor interès.

Porta associades les variables següents:

MÈTRICA I VALORS APLICATS EN MEFIRMIL PREMIÀ
SERVEIS SOCIALS - PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ

INDIC FINAL INDICADOR D’EFICIÈNCIA GLOBAL
GRAU DE SENSIBILITAT MUNICIPAL EN 

APLICACIÓ DE RECURSOSVAR. IND1

Indicador global per mesurar l’impacte de les accions del 
Departament de Benestar Social per resoldre el problema 

d’exclusió social de famílies en situació de pobresa.

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha cap sensibilitat en la lluita contra 
l’exclusió social

2 Es fan algunes actuacions totalment 
insuficients que no resolen el tema

3 Es cobreixen uns mínims que solucionen 
parcialment el tema

4 Hi ha un nivell important d’activitat amb 
sensibilitat social encara millorable

5
El Municipi te alta conciiència del problema 
i actua en conseqüència al màxim de les 
possibilitats
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EFICIÈNCIA SERVEIS SOCIALS

Sensibilitat Municipal

Qualitat de la Planificació

7-Grau de coneixement de les necessitats 
assistencials

8-Qualitat en planificació d’ajuts bàsics a 
nivell família

9-Qualitat en planificació d’ajuts a 
infància

10-Qualitat en planificació d’ajuts a 
reinserció laboral

11-Qualitat coordinació amb altres 
departaments municipals

12-Qualitat coordinació amb agents 
externs

QUALITAT EN LA DEFINICIÓ I PLANIFICACIÓ  
DELS SERVEIS
INDICADOR QUANTITAT PLANIFICACIÓ 

Ens referim a la prioritat que rep la lluita contra 
l’exclusió social a nivell de pressupost en relació a 
les altres partides del pressupost municipal, que 
permet interpretar una forma d’enfocar les solucions 
en aquest àmbit en relació amb les altres necessitats 
d’intervenció municipal.

És a dir amb independència dels valors absoluts 
d’imports dedicats a aquest àmbit cal interpretar 
la sensibilitat en aquest camp d’actuació amb 
relació als altres. Un Municipi altament sensible 
a aquest procés estarà millor posicionat en un 
valor d’eficiència institucional que un altre que ho 
consideri de menor interès.

MÈTRICA I VALORS APLICATS EN MEFIRMIL PREMIÀ
SERVEIS SOCIALS - PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ

INDIC FINAL INDICADOR D’EFICIÈNCIA GLOBAL
NIVELL DE QUALITAT EN LA PLANIFICACIÓ 

DELS SERVEISVAR. IND1

Defineix la rigurositat emprada en l’organització dels serveis.
S’analitza la precisió organitzativa en assignació d’objectius 

sobre els recursos a aplicar i el seu seguiment, així com la seva 
coordinació.

M
ÈT

R
IC

A

1 És un servei que no té cap anàlisi del sector i 
no te PLINCS

2
Es mira tan sols de donar una mínima 
presència de servei sense entrar en les 
necessitats reals i la cobertura necessària 
encara que hi ha consciència de les mancances

3
Hi ha una gama de productes/serveis 
dins d’uns mínims que es gestionen amb 
voluntat de millores, però que no tenen una 
medodologia d’ajust a les necessitats reals 

4
Hi ha un PLINCS per desenvolupar les 
activitats, però és molt millorable i és mínima 
la participació dels beneficiaris, però està 
prevista

5

Es treballa per el coneixement dels beneficiaris 
i de les seves necessitats i l’impacte del 
servei com a metodologia bàsica dins d’un 
PLINCS elaborat amb presència important de 
benefiaciaris

Porta associades les variables següents:
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EFICIÈNCIA SERVEIS SOCIALS

Sensibilitat Municipal

Qualitat de la Planificació

Qualitat de l’Execució

13-Grau de satisfacció dels beneficiaris en 
atenció directa

14-Seguiment de l’impacte dels ajuts a 
beneficiaris

15-Capacitat d’adaptació a la satisfacció 
dels beneficiaris

16-Presència dels beneficiaris en 
l’execució dels ajuts

17-Seguiment dels resultats amb altres 
departaments municipals

18-Seguiment dels resultats amb agents 
externs

QUALITAT EN LA METODOLOGIA DE GESTIÓ 
EXECUTIVA
INDICADOR QUALITAT GESTIÓ  

Aquí ens referim a l’execució del pla de productes-
serveis, valorat en l’indicador anterior. És a dir, el 
seguiment dels impactes en el col·lectiu afectat de les 
actuacions, de cara a corregir i/o adaptar o incorporar 
nous productes-serveis segons els resultats 
obtinguts sobre els beneficiaris.

Un Departament que faci aquest seguiment i 
incorpori canvis en la planificació dels productes-
serveis tindrà una eficiència institucional millor que 
un altre que en precindeixi.

MÈTRICA I VALORS APLICATS EN MEFIRMIL PREMIÀ
SERVEIS SOCIALS - PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ

INDIC FINAL INDICADOR D’EFICIÈNCIA GLOBAL
NIVELL DE QUALITAT EN LA EXECUCIÓ DELS 

SERVEISVAR. IND1

Defineix el grau de rendiment obtingut en la prestació del serveis

M
ÈT

R
IC

A

1
No preocupen ni els temps d’execució dels 
serveis ni les causes que fan que els resultats 
de les actuacions puguin ser inadeqüades a 
les necessitats dels beneficiaris

2
Es revisa molt de tant en tant si els serveis 
proporcionats tenen alguna mancança 
important, però un cop identificada no s’actua 
en corregir-la

3
Es procura fer un seguiment periòdic dels 
objectius marcats a nivells mínims d’una forma 
tradicional sense donar protagonisme als 
beneficiaris 

4
Hi ha una consciència de millorar la gestió, 
però no s’han establert mecanismes estables 
i regulars de seguiment i millora amb els 
beneficiaris

5
Es procura adeqüar la forma de donar serveis 
a les necessitats dels beneficiaris amb els 
que es mantenen trobades de seguiment per 
millorar els resultats

Porta associades les variables següents:
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EFICIÈNCIA SERVEIS SOCIALS

Sensibilitat Municipal

Qualitat de la Planificació

Qualitat de l’Execució

Nivell de Comunicació

19-Presència ciutadana en l’elaboració del 
pressupost

20-Comunicació en relació a l’execució 
del pressupost

21-Comunicació sobre l’impacte dels 
serveis en els beneficis

22-Comunicacio sobre mancances i 
previsió de millores 

23-Nivell d’interès en copsar l’opinió 
ciutadana en el tema

QUALITAT EN LA COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DESENVOLUPADES
INDICADOR QUALITAT COMUNICACIÓ  

Atès que l’exclusió social és un fenomen que 
pot tenir conseqüències greus sobre el col·lectiu 
ciutadà en general (per exemple, incidint en la 
seguretat ciutadana) es considera que no tan sols 
una transparència en l’actuació del departament és 
necessària, sinó que una comunicació de l’evolució 
del sector en risc d’exclusió, com a resultat de les 
actuacions desenvolupades, és important per valorar 
l’eficiència del departament de Benestar Social.

MÈTRICA I VALORS APLICATS EN MEFIRMIL PREMIÀ
SERVEIS SOCIALS - PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ

INDIC FINAL INDICADOR D’EFICIÈNCIA GLOBAL
GRAU DE COMUNICACIÓ AL VOLTANT DE LES 

ACTUACIONSVAR. IND1

Defineix el rendiment aconseguit en la difusió de les actuacions

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha informació específica que es 
comuniqui de forma periòdica

2 Es donen informacions a final d’any sense 
voluntat de copsar l’opinió del ciutadà

3
Es mira de mantenir una relació amb els actors 
locals i el ciutadà en general per una voluntat 
de comunicació, però sense buscar cap 
impacte en el servei en la pràctica 

4
Preocupa la relació amb el ciutadà i altres 
actors del Municipi amb mecanismes poc 
efectius a l’hora de millorar les actuacions com 
a conseqüencia d’aquesta comunicació

5

Es considera fonamental informar 
periòdicament als ciutadans de la planificació, 
el nivell d’elaboració i els resultats obtinguts 
de forma sistemàtica durant l’execució del pla 
anyal, cercant l’opinió

Porta associades les variables següents:



10

LES 23 VARIABLES DEL MEFIRMIL

VAR. 1 Grau de comprensió de les partides de Serveis 
Socials  del pressupost municipal

Es valora el rigor emprat dins el pressupost per fer comprensibles, de 
cara al ciutadà, els imports de les partides i la seva estructuració dins el 

departament.

M
ÈT

R
IC

A

1
No hi ha un desglossament de partides en clau de 
Dep. de Benestar Social i en conseqüència no es pot 
conèixer l’abast del projecte pressupostari en Serveis 
Socials

2
Hi ha una informació no agrupada i incomplerta 
de les despeses i ingressos, que només donen 
informacions puntuals

3
Totes les partides són presents en el pressupost 
però. de tal manera que s’ha de fer un esforç 
important d’agrupació per tal de fer-se la idea global

4
Les partides vinculades estan  agrupades sense  
un detall explicatiu, però es pot entendre l’acció 
municipal per a cada sector d’actuació

5
Les partides vinculades estan agrupades amb un 
detall explicatiu que permet entendre amb rigor 
l’acció municipal per cada sector d’actuació

VAR. 2 Suport econòmic a famílies

Es valora les hipòtesi de càlcul emprades en la determinació d’aquesta 
partida

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha cap partida prevista en aquest sentit

2 Hi ha una assignació pressupostària no justificada 
que apareix com clarament insuficient

3
Hi ha una assignació de partida que no està 
justificada, però es preveuen els mecanismes 
d’actualització en el decurs de l’any

4 Hi ha una partida que està parcialment justificada i 
que, en cas necessari, està previst d’incrementar-la

5
Està previst i justificat arribar a cobrir les necessitats 
de les famílies del Municipi amb voluntat 
d’incrementar aquesta partida, si fos necessari

VAR. 3 Suport a la infància en situació de pobresa

Es valora les hipòtesis de càlcul emprades en la determinació d’aquesta 
partida

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha cap partida prevista en aquest sentit

2 Hi ha una assignació pressupostària no justificada 
que apareix com clarament insuficient

3
Hi ha una assignació de partida que no està 
justificada, però es preveuen els mecanismes 
d’actualització en el decurs de l’any

4 Hi ha una partida que està parcialment justificada i 
que, en cas necessari, està previst d’incrementar-la

5
Està previst i justificat arribar a cobrir les necessitats 
de les famílies del Municipi amb voluntat 
d’incrementar aquesta partida, si fos necessari

VAR. 4 Sobre el nombre de famílies que es pretén  
atendre a nivell econòmic

Indicador de % de cobertura segons els dos valors anteriors de les 
famílies que estan en situació d’exclusió social aplicant els mecanismes 

previstos d’atenció

M
ÈT

R
IC

A

1 No es coneix la població de famílies en risc d’exclusió 
a nivell quantitatiu

2
Hi ha una primària informació obtinguda de la 
presència de famílies que demanen ajuts a Serveis 
Socials, però no hi ha un cens per tipologies 

3
Es coneixen  aproximadament  les situacions 
d’exclusió social, a partir de contactes periòdics 
amb les famílies afectades fomentats des de Serveis 
Socials

4
Es coneixen, sense  precisió, les situacions d’exclusió 
social, però s’està treballant per millorar el cens per 
tipologies i es manté un seguiment trimestral

5
Es coneixen, amb total claredat i precisió, les 
situacions d’exclusió social a partir d’estudis 
rigorosos per tipologies d’ajuts sobre les famílies 
afectades i es manté un seguiment mensual
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VAR. 5 Sobre el nombre de persones de Serveis 
Socials dedicades a atendre les famílies

S’intenta valorar el % de cobertura dels beneficiaris en base a entrevistes, redacció 
d’informes, seguiment en els diferents serveis, segons els barem de temps

M
ÈT

R
IC

A

1
La dotació de RRHH és clarament insuficient per 
atendre la demanda en condicions de temps de 
resposta inferiors a 3 mesos

2
Els RRHH assignats han de demorar el contacte amb 
els beneficiaris que sol·liciten els serveis fins un 
màxim de tres mesos

3
Estan assignades les persones per donar solució 
només als problemes més urgents de demanda de 
serveis socials que s’atenen correctament, però   
sense previsió d’incrementar-les 

4
Estan assignades les persones per donar solució 
als problemes de demanda de serveis socials, amb 
parcial satisfacció dels beneficiaris i s’està treballant 
per ampliar-les

5
Estan assignades les persones per donar solució als 
problemes de demanda de serveis socials a plena 
satisfacció dels beneficiaris,  ja que es coneixen les 
necessitats

VAR. 6 Sobre les partides indirectes IMPLICADES que 
afecten les famílies 

Previsió de suport en pressupost dels agents externs als que es deriven 
beneficiaris que no són atesos directament pels Serveis Socials de l’Ajuntament

M
ÈT

R
IC

A

1 No es descriuen partides indirectes

2
Hi ha algunes partides fora de Benestar Social que no 
queden aclarides quant a la seva vinculació amb el 
Dep. de Benestar Social

3
Es troben, en el pressupost municipal dins Benestar 
Social, partides indirectes en relació a atenció a 
persones, sense una justificació  

4
Es troben, en el pressupost municipal, les partides 
indirectes en relació a atenció a persones, amb una 
justificació parcial 

5
Es troben, en el pressupost municipal,  les partides 
indirectes en relació a atenció a persones que estan 
justificades per les cobertures necessàries 

VAR. 7 Coneixement  de la situació de pobresa al 
municipi

Es mesura el rigor de la metodologia aplicada per al coneixement de les 
necessitats a atendre pels diferents tipus de serveis 

M
ÈT

R
IC

A

1 No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, ni està 
previst treballar el tema

2
No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, més 
enllà de comptar les persones que es presenten a 
demanar ajuts directament 

3
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
semestralment aquesta informació

4
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
trimestralment aquesta informació

5
Es tenen perfectament conegudes les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el que 
planificar els serveis. A més s’actualitza mensualment 
aquesta informació

VAR. 8 Qualitat en planificació d’ajuts bàsics a nivell 
de família

Es mesura el rigor de la metodologia  aplicada per al coneixement de les 
necessitats a atendre en aquest ajut concret 

M
ÈT

R
IC

A

1 No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, ni està 
previst treballar el tema

2
No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, més 
enllà de comptar les persones que es presenten a 
demanar ajuts directament 

3
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
semestralment aquesta informació

4
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
trimestralment aquesta informació

5
Es tenen perfectament conegudes les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el que 
planificar els serveis. A més s’actualitza mensualment 
aquesta informació
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VAR. 9 Anàlisi dels serveis d’ajuts directes per temes 
infantils

Es mesura el rigor de la metodologia aplicada per al coneixement de les 
necessitats a atendre en aquest ajut concret 

M
ÈT

R
IC

A

1 No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, ni està 
previst treballar el tema

2
No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, més 
enllà de comptar les persones que es presenten a 
demanar ajuts directament 

3
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
semestralment aquesta informació

4
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
trimestralment aquesta informació

5
Es tenen perfectament conegudes les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el que 
planificar els serveis. A més s’actualitza mensualment 
aquesta informació

VAR. 10 Anàlisi dels serveis oferts d’ajuts per 
reinserció laboral

Es mesura el rigor de la metodologia aplicada per al coneixement de les 
necessitats a atendre en aquest ajut concret 

M
ÈT

R
IC

A

1 No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, ni està 
previst treballar el tema

2
No es disposa d’informació sobre el col·lectiu, més 
enllà de comptar les persones que es presenten a 
demanar ajuts directament 

3
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
semestralment aquesta informació

4
Es té un coneixement aproximat sobre les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el 
que planificar els serveis. A més s’actualitza 
trimestralment aquesta informació

5
Es tenen perfectament conegudes les persones/
famílies que composen el col·lectiu sobre el que 
planificar els serveis. A més s’actualitza mensualment 
aquesta informació

VAR. 11 Planificació de les actuacions amb altres 
departaments de l’Ajuntament

Mesura si estan ben planificats, en funció de la previsió dels temps 
totals d’execució estimats, els mecanismes de coordinació  amb altres 

departaments

M
ÈT

R
IC

A

1 No existeix un pla de coordinació estable

2 Hi ha una pla obsolet de coordinació, però no s’aplica 
per la seva ineficiència

3 Es funciona dins un pla que ha quedat obsolet i es 
mira d’actualitzar-lo

4 El pla de coordinació esta ben elaborat i s’aplica amb 
eficiència en algunes de les coordinacions previstes

5 El pla de coordinació està ben elaborat i s’aplica amb 
eficiència en totes les coordinacions previstes

VAR. 12 Planificació de les actuacions amb agents 
externs que treballen en pobresa 

Mesura si estan ben planificats, en funció de la previsió dels temps totals 
d’execució estimats, els mecanismes de coordinació  amb agents externs

M
ÈT

R
IC

A

1 No existeix un pla de coordinació estable

2 Hi ha una pla obsolet de coordinació, però no s’aplica 
per la seva ineficiència

3 Es funciona dins un pla que ha quedat obsolet i es 
mira d’actualitzar-lo

4 El pla de coordinació esta ben elaborat i s’aplica amb 
eficiència en algunes de les coordinacions previstes

5 El pla de coordinació està ben elaborat i s’aplica amb 
eficiència en totes les coordinacions previstes

LES 23 VARIABLES DEL MEFIRMIL
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VAR. 13 Grau satisfacció dels beneficiaris en atenció 
directa 

Mesura si l’expectativa del beneficiari potencial de trobar acolliment 
en els serveis de Benestar Social es materialitza en els serveis que se li 

ofereixen

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha una previsió de temps assistencials

2 S’està començant a estudiar una planificació de 
temps per aplicar-lo més endavant

3
Les previsions de temps d’atenció al beneficiari per 
als diferents ajuts s’apliquen i donen un rendiment 
de satisfacció molt inferior a l’esperat

4
Les previsions de temps d’atenció al beneficiari per 
als diferents ajuts s’apliquen i donen un rendiment 
de satisfacció suficient, encara que inferior a 
l’esperat

5
Les previsions de temps d’atenció al beneficiari pels 
diferents ajuts s’apliquen i donen el rendiment de 
satisfacció esperat

VAR. 14 Valoració de l’impacte dels serveis en els 
beneficiaris 

Mesura, en l’aplicació dels serveis aplicats, si el beneficiari resol les seves 
necessitats de forma adequada

M
ÈT

R
IC

A

1 No es fa cap seguiment de l’impacte

2 Es fa només en determinats tipus d’ajuts, però no es 
té en compte per fer una estratègia de millores

3 Es fa només en determinats tipus d’ajuts i s’està 
treballant per fer una estratègia de millores

4
Es considera important el seguiment i s’aplica en 
alguns dels tipus d’ajuts com a eina de millora de les 
prestacions

5
Es considera important el seguiment i s’aplica en 
tots els tipus d’ajuts com a eina de millora de les 
prestacions

VAR. 15 Estratègies de millora de la planificació en 
funció de l’impacte

Mesura, en cas de desviació del grau de satisfacció del beneficiari, la 
capacitat de reajustar els serveis inicials a les seves necessitats dins el 

Departament

M
ÈT

R
IC

A

1 No es fa cap actuació de millora d’estratègia

2 Es fa un balanç anual cara al pressupost del l’any 
següent

3
De forma semestral es valora el rendiment de les 
previsions assistencials a la llum dels resultats 
obtinguts i es proposen els canvis necessaris

4
De forma trimestral  es valora el rendiment de les 
previsions assistencials a la llum dels resultats 
obtinguts i es proposen els canvis necessaris

5
De forma mensual es valora el rendiment de les 
previsions assistencials a la llum dels resultats 
obtinguts i es proposen els canvis necessaris

VAR. 16 Presència dels beneficiaris en l’estratègia de 
millora

Mesura com es té prevista la presència de beneficiaris en la readequació 
dels serveis planificats o en la formulació de nous tipus de serveis no 

contemplats inicialment

M
ÈT

R
IC

A

1 No es tenen en compte els beneficiaris a cap nivell

2 S’està estudiant establir algun mecanisme de 
presència dels beneficiaris

3
Hi ha canals no presencials amb baixa periodicitat 
que són aplicats, a nivell optatiu, a decisió dels 
gestors dels ajuts

4
Hi ha canals estables de participació, on es prenen 
les decisions de millores o de noves iniciatives per a 
alguns tipus d’ajuts

5
Hi ha canals estables de participació, on es prenen 
les decisions de millores o de noves iniciatives per a 
tots els tipus d’ajuts
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VAR. 17 Eficiència de la Coordinació amb els departaments 
de l’Ajuntament vinculats a pobresa

Mesura, en cas de desviació del grau de satisfacció del beneficiari, la 
capacitat de reajustar els serveis inicials a les seves necessitats, quan 

afecti altres departaments

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha cap instrument de coordinació estable

2 S’està considerant proposar una coordinació

3
Hi ha una  escassa implicació d’alguns departaments 
afectats i, com a resultat, no es produeixen millores 
de forma periòdica en la coordinació

4
Hi ha una  implicació d’alguns departaments afectats 
i, com a resultat, es produeixen millores de forma 
periòdica en la coordinació

5
Hi ha una alta implicació de tots els departaments 
afectats i, com a resultat, es produeixen millores de 
forma periòdica en la coordinació

VAR. 18 Eficiència de la Coordinació amb els agents 
socials del municipi 

Mesura, en cas de desviació del grau de satisfacció del beneficiari, la 
capacitat de reajustar els serveis inicials a les seves necessitats, quan 

afecti a agents externs

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha cap instrument de coordinació estable

2 S’està considerant proposar una coordinació

3
Hi ha una  escassa implicació d’alguns departaments 
afectats i, com a resultat, no es produeixen millores 
de forma periòdica en la coordinació

4
Hi ha una  implicació d’alguns departaments afectats 
i, com a resultat, es produeixen millores de forma 
periòdica en la coordinació

5
Hi ha una alta implicació de tots els departaments 
afectats i, com a resultat, es produeixen millores de 
forma periòdica en la coordinació

VAR. 19 Discussió del pressupost social per copsar 
l‘opinió ciutadana per a l’aprovació

Mesura la previsió de participació ciutadana en la preparació de les 
partides

M
ÈT

R
IC

A

1 No es té gens en compte la ciutadania 

2
La ciutadania és informada amb molt poc temps 
abans de l’aprovació i no disposa de canals estables 
per manifestar la seva opinió

3
La ciutadania és informada amb molt poc temps 
abans de l’aprovació i es fa una sessió de presentació 
sense interès de rebre aportacions

4
Es presenta a la totalitat amb temps suficient, per a 
què la ciutadania pugui aportar opinió en una sessió 
monotemàtica

5
Es mantenen reunions per àrees de pressupost, amb 
una exposició per part dels responsables, escoltant 
les aportacions amb interès

VAR. 20 Comunicació en relació a l’execució del 
pressupost en Serveis Socials

Mesura la previsió de participació ciutadana en el seguiment de l’execució  
del pressupost

M
ÈT

R
IC

A

1 No es té gens en compte la ciutadania 

2
La ciutadania és informada amb molt poc temps 
abans de l’aprovació i no disposa de canals estables 
per manifestar la seva opinió

3
La ciutadania és informada amb molt poc temps 
abans de l’aprovació i es fa una sessió de presentació 
sense interès de rebre aportacions

4
Es presenta a la totalitat amb temps suficient, per a 
què la ciutadania pugui aportar opinió en una sessió 
monotemàtica

5
Es mantenen reunions per àrees de pressupost, amb 
una exposició per part dels responsables, escoltant 
les aportacions amb interès

LES 23 VARIABLES DEL MEFIRMIL
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VAR. 21 Comunicació per serveis i beneficiaris atesos 
en format periòdic

Grau de comunicació de les demandes i serveis prestats i la seva 
periodicitat de publicació

M
ÈT

R
IC

A

1 No es publiquen memòries 

2 No es publiquen memòries dins l’any i, si se’n fan 
l’any següent, són d’ús intern

3
Amb una periodicitat anual es fan els informes 
d’atenció social, que són accessibles fàcilment a la 
ciutadania

4
Amb una periodicitat semestral es fan els informes 
d’atenció social, que són accessibles fàcilment a la 
ciutadania

5
Amb una periodicitat trimestral es fan els informes 
d’atenció social, que són accessibles fàcilment a la 
ciutadania

VAR. 22 Comunicació sobre mancances conegudes i 
previsió de millores

Grau de comunicació al voltant de les necessitats demandades no cobertes 
amb els serveis inicials i propostes de nous serveis per atendre-les

M
ÈT

R
IC

A

1 No es publiquen memòries 

2 No es publiquen memòries dins l’any i, si se’n fan 
l’any següent, són d’ús intern

3
Amb una periodicitat anual es fan els informes 
d’atenció social, que són accessibles fàcilment a la 
ciutadania

4
Amb una periodicitat semestral es fan els informes 
d’atenció social, que són accessibles fàcilment a la 
ciutadania

5
Amb una periodicitat trimestral es fan els informes 
d’atenció social, que són accessibles fàcilment a la 
ciutadania

VAR. 23 Canals establerts per rebre opinions de la 
ciutadania en el tema pobresa

Mesura els canals de comunicació establerts i la seva periodicitat per 
informar  de l’evolució de l’exclusió social al municipi

M
ÈT

R
IC

A

1 No hi ha activitat de foment d’interacció ciutadana

2
S’aprofiten actes amb altres finalitats per introduir 
colateralment peticions d’interacció ciutadana en 
relació a la lluita contra la exclusió social

3 Es realitza 1 o 2 cops l’any alguna  campanya o  actes 
solidaris amb escassa connectivitat amb la ciutadania

4 Es realitzen, de forma puntual, campanyes i actes 
solidaris amb bona sintonia amb la ciutadania

5 Es realitzen, de forma periòdica, campanyes i actes 
solidaris amb bona sintonia amb la ciutadania

LA SELECCIÓ DELS OPERADORS CASUALS 
I FACTORS DE PONDERACIÓ PER A CADA 

RELACIÓ FUNCIONAL

La causalitat que hi ha entre cada variable i l’indicador 
s’ha de definir per a poder construir la funció que 
permetrà el càlcul en Raonament Qualitatiu. 

Les opcions possibles són:

ANÀLISI DE LA FUNCIÓ CAUSAL QUE LLIGA AQUESTA 
VARIABLE AMB L’INDICADOR

O
PE

R
A

D
O

R
S

Funcionalitat creixent

Funcionalitat decreixent

Simetria

Indeterminació baixa

Indeterminació alta

Valors en extrems

Per a cada Indicador i per a cada variable s’ha 
realitzat aquest estudi: 
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INFORMACIÓ PER DISSENY 1-Q
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4-N
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ll d
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e fa

míl
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5-C
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 RR
HH

 as
sig
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s

6-N
ive

ll d
e c
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rtu

ra d
’ag

ent
s e

xte
rns

 en
 pre

ssu
pos

t

DOCUMENTS CONSULTATS 1 2 3 4 5 6

SENSIBILITAT MUNICIPAL

1 Pressupost Municipal PdM
2 Informe Diagnòstic Benestar Social 2012

3 Pressupost El Prat de Llobregat

4 Pressupost Sant Boi

5 PLINCS Diputació

6 Memòries BS PdM 

7 Taula inclusió novembre 2014

8 Reglament ajuts econòmics Ajuntament PdM

9 Diversos IRSMC 

10 Dades Situació laboral

11 Web Municipal

12 Informes assistencials de Càritas S. Cristòfol  2014

13 Diversos documents Sant Boi

14 Informe AROPE

15 DQR-Mecànica Social

16 Factus EXPERT

17 Certificat Eficiència energètica
18 Llistat de RRHH PdM

INFORMACIÓ OBTINGUDA PER MITJÀ DE
1 Presentació Pressupost Municipal PdM
2 Trobada amb Regidor Hisenda

3 Assessorament persones Benestar Social PdM

4 Assessorament persones de Càritas Sant Cristòfol

5 Assessorament ex responsables de B. Social

6 Debat en Comissió Social Procés Constituent

7 INEM Premià de Mar
9 14 5 7 5 7

Operadors seleccionats per els   
Indicadors Sectorials

Operadors seleccionats per les    
variables 1 a 12

Metodologia de mesura - 18 fonts documentals i 7 de personals

Taula de correspondència entre les fonts 
d’informació i les variables analitzades. 
Cas de les variables n. 1 a la 6  que 
corresponen a l’Indicador 
1 SENSIBILITAT DOCUMENTAL

Operadors seleccionats per les    
variables 13 a 23
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IN
D

 2

IN
D

 3
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D

 4

Funcionalitat creixent
Funcionalitat decreixent
Simetria
Indeterminació baixa
Indeterminació alta
Valors en extrems

 

VA
R

 1

VA
R

 2

VA
R

 3

VA
R

 4

VA
R

 5

VA
R

 6

VA
R

 7

VA
R

 8

VA
R

 9

VA
R

 1
0

VA
R

 1
1

VA
R

 1
2

Funcionalitat creixent
Funcionalitat decreixent
Simetria
Indeterminació baixa
Indeterminació alta
Valors en extrems

 

VA
R

 1
3

VA
R

 1
4

VA
R

 1
5

VA
R

 1
6

VA
R

 1
7

VA
R

 1
8

VA
R

 1
9

VA
R

 2
0

VA
R

 2
1

VA
R

 2
2

VA
R

 2
3

Funcionalitat creixent
Funcionalitat decreixent
Simetria
Indeterminació baixa
Indeterminació alta
Valors en extrems

L’ASSIGNACIÓ DE VALORS A LES VARIABLES 
EN EL CAS DE PREMIÀ DE MAR
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INFORMACIÓ PER DISSENY 7-G
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nci
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8-Q
ual

itat
 en
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9-Q
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 pla
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11-
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12-
Qu
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DOCUMENTS CONSULTATS 7 8 9 10 11 12

QUALITAT PLANIFICACIÓ

1 Pressupost Municipal PdM
2 Informe Diagnòstic Benestar Social 2012

3 Pressupost El Prat de Llobregat

4 Pressupost Sant Boi

5 PLINCS Diputació

6 Memòries BS PdM 

7 Taula inclusió novembre 2014

8 Reglament ajuts econòmics Ajuntament PdM

9 Diversos IRSMC 

10 Dades Situació laboral

11 Web Municipal

12 Informes assistencials de Càritas S. Cristòfol  2014

13 Diversos documents Sant Boi

14 Informe AROPE

15 DQR-Mecànica Social

16 Factus EXPERT

17 Certificat Eficiència energètica
18 Llistat de RRHH PdM

INFORMACIÓ OBTINGUDA PER MITJÀ DE
1 Presentació Pressupost Municipal PdM
2 Trobada amb Regidor Hisenda

3 Assessorament persones Benestar Social PdM

4 Assessorament persones de Càritas Sant Cristòfol

5 Assessorament ex responsables de B. Social

6 Debat en Comissió Social Procés Constituent

7 INEM Premià de Mar
15 12 14 9 5 6

INFORMACIÓ PER DISSENY 13-
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ris 
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ó d
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ene
fici
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15-
Cap
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eis
 be

nefi
cia

ris

16-
Pre

sèn
cia
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is b
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fici
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 l’e
xec
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ó d

eis
 aju

ts

17-
Seg

uim
ent
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p. m
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als

18-
Seg

uim
ent
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is r

esu
ltat
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mb
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ent

s e
xte

rns
 

DOCUMENTS CONSULTATS 13 14 15 16 17 18

QUALITAT EXECUCIÓ

1 Pressupost Municipal PdM
2 Informe Diagnòstic Benestar Social 2012

3 Pressupost El Prat de Llobregat

4 Pressupost Sant Boi

5 PLINCS Diputació

6 Memòries BS PdM 

7 Taula inclusió novembre 2014

8 Reglament ajuts econòmics Ajuntament PdM

9 Diversos IRSMC 

10 Dades Situació laboral

11 Web Municipal

12 Informes assistencials de Càritas S. Cristòfol  2014

13 Diversos documents Sant Boi

14 Informe AROPE

15 DQR-Mecànica Social

16 Factus EXPERT

17 Certificat Eficiència energètica
18 Llistat de RRHH PdM

INFORMACIÓ OBTINGUDA PER MITJÀ DE
1 Presentació Pressupost Municipal PdM
2 Trobada amb Regidor Hisenda

3 Assessorament persones Benestar Social PdM

4 Assessorament persones de Càritas Sant Cristòfol

5 Assessorament ex responsables de B. Social

6 Debat en Comissió Social Procés Constituent

7 INEM Premià de Mar
4 8 6 5 5 6

Taula de correspondència entre les fonts 
d’informació i les variables analitzades. 
Cas de les variables n. 7 a la 12, que 
corresponen a l’Indicador  
2 QUALITAT DE LA PLANIFICACIÓ

Taula de correspondència entre les fonts 
de informació i les variables analitzades. 
Cas de les variables nº13  a la 18  que 
corresponen al Indicador    
3 QUALITAT DE L’EXECUCIÓ



18

INFORMACIÓ PER DISSENY 19-
Pre

sèn
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 ciu
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 en

 la 
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ó d
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20-
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cac

ió e
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ió a
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xec
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ó d
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21-
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e l'
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e d

eis
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n e
ls b
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fici

aris

22-
Com
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cac

ió s
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e m
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sió
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 mi
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23-
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DOCUMENTS CONSULTATS 19 20 21 22 23

GRAU COMUNICACIÓ

1 Pressupost Municipal PdM
2 Informe Diagnòstic Benestar Social 2012

3 Pressupost El Prat de Llobregat

4 Pressupost Sant Boi

5 PLINCS Diputació

6 Memòries BS PdM 

7 Taula inclusió novembre 2014

8 Reglament ajuts econòmics Ajuntament PdM

9 Diversos IRSMC 

10 Dades Situació laboral

11 Web Municipal

12 Informes assistencials de Càritas S. Cristòfol  2014

13 Diversos documents Sant Boi

14 Informe AROPE

15 DQR-Mecànica Social

16 Factus EXPERT

17 Certificat Eficiència energètica
18 Llistat de RRHH PdM

INFORMACIÓ OBTINGUDA PER MITJÀ DE
1 Presentació Pressupost Municipal PdM
2 Trobada amb Regidor Hisenda

3 Assessorament persones Benestar Social PdM

4 Assessorament persones de Càritas Sant Cristòfol

5 Assessorament ex responsables de B. Social

6 Debat en Comissió Social Procés Constituent

7 INEM Premià de Mar
5 5 5 8 7

Taula de correspondència entre les fonts 
d’informació i les variables analitzades. 
Cas de les variables n. 19 a la 23  que 
corresponen a l’Indicador     
4 GRAU DE COMUNICACIÓ

VALORS OBTINGUTS PER LES 23 VARIABLES   
Taula amb els valors qualitatius de l’1 al 5, obtinguts 
per les 23 variables després de l’anàlisi de la 
informació anterior establerta per la Comissió Social

1-Qualitat en la formulació del pressupost 
Benestar Social 2

2-Fonamentació i objectius en partida suport 
famílies 2

3-Fonamentació ¡ objectius en partida suport 
infància 3

4-Nivell de cobertura en import inicial en 
nombre de famílies 1

5-Capacitat assistencial de RRHH assignats 3
6-Nivell de cobertura d’agents externs en 

pressupost 2

7-Grau de coneixement de les necessitats 
assistencials 2

8-Qualitat en planificació ajuts bàsics nivell 
família 2

9-Qualitat en planificació ajuts infància 2
10-Qualitat planificació ajuts reinserció laboral 2
11-Qualitat coordinació amb altres 

departaments municipals 4

12-Qualitat coordinació amb agents externs 3
13-Grau satisfacció beneficiaris en atenció 

inicial 2
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Valors calculats per MEFIRMIL PER ALS 
4 INDICADORS SECTORIALS

Valors calculats per MEFIRMIL PER 
L’INDICADOR GLOBAL

14-Seguiment de l’impacte deIs ajuts en 
beneficiaris 2

15-Capacitat d’adaptació a satisfacció dels 
beneficiaris 2

16-Presència dels beneficiaris en l’execució 
dels ajuts 2

17-Seguiment dels resultats amb altres 
departaments municipals 3

18-Seguiment dels resultats amb agents 
externs 3

19-Presència ciutadana en l’elaboració del 
pressupost 1

20-Comunicacio en relació a l’execució del 
pressupost 1

21-Comunicacio sobre l’impacte dels serveis 
en els beneficiaris 2

22-Comunicació sobre mancances ¡ previsió de 
millores 1

23-Nivell d’interès a copsar l’opinió ciutadana 
en el tema 1

ELS VALORS OBTINGUTS
EN ELS INDICADORS

Sensibilitat Municipal 2
SIGNIFICAT: INSUFICIENT

Es fan algunes actuacions totalment insuficients que no 
resolen el tema

Qualitat de la Planificació 2
SIGNIFICAT: INSUFICIENT

Es mira tan sols de donar una mínima presència de servei 
sense entrar en les necessitats reals i la cobertura ne-

cessària, encara que hi ha consciència de les mancances

Qualitat de l’Exeució 2
SIGNIFICAT: INSUFICIENT

Es revisa molt de tant en tant si els serveis proporcionats 
tenen alguna mancança important, però un cop 

identificada no s’actua per corregir-la

Nivell de Comunicació 1
SIGNIFICAT: MOLT DEFICIENT

No hi ha informació específica que es comuniqui de 
forma periòdica.

Eficiència Serveis Socials 2
SIGNIFICAT: INSUFICIENT

Es cobreixen uns mínims totalment insuficients, 
sense una planificació integral  

per resoldre el problema de l’exclusió social
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RECOMANACIONS DE MILLORA 
PROPOSADES PER MEFIRMIL 

PER PASSAR A 
EFICIÈNCIA SUFICIENT

2-Fonamentació i objectius en partida suport 
famílies

VAR 2

2
Hi ha una assignació pressupostària 
no justificada que apareix com a 
clarament insuficient

3

Hi ha una assignació de partida que 
no està justificada però es preveuen 
els mecanismes d’actualització en el 
decurs de l’any

4-Nivell de cobertura en import inicial en 
nombre de famílies

VAR 4

1 No es coneix la població de famílies 
en risc d’exclusió a nivell quantitatiu

3

Es coneixen  aproximadament  les si-
tuacions d’exclusió social a partir de
contactes periòdics amb les famílies 
afectades fomentats des de Serveis 
Socials

7-Grau de coneixement de les necessitats 
assistencials

VAR 7

2

No es disposa d’informació sobre 
el col·lectiu, mes enllà de comptar 
les persones que es presenten a 
demanar ajuts directament 

3

Es té un coneixement aproximat 
sobre  les persones/famílies que 
composen el col·lectiu sobre el 
que cal planificar els serveis. A més 
s’actualitza semestralment aquesta 
informació

8-Qualitat en planificació ajuts bàsics nivell 
família

VAR 8

2

No es disposa d’informació sobre 
el col·lectiu més enllà de comptar 
les persones que es presenten a 
demanar ajuts directament 

3

Es té un coneixement aproximat 
sobre les persones/famílies que 
composen el col·lectiu sobre el 
que cal planificar els serveis. A més 
s’actualitza semestralment aquesta 
informació
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En aquest cas, MEFIRMIL ens proposa 7 
canvis per millorar 

d’INSUFICIENT              a      SUFICIENT

13-Grau satisfacció beneficiaris en atenció 
inicial

VAR 13

2
S’està començant a estudiar una 
planificació de temps per aplicar-ho 
més endavant

3

Les previsions de temps d’atenció 
al beneficiari per als diferents ajuts 
s’apliquen i donen un rendiment de 
satisfacció molt inferior a l’esperat

20-Comunicació en relació a l’execució del 
pressupost

VAR 20

1 No es té gens en compte la 
ciutadania  

3

La ciutadania és informada amb molt 
poc temps, abans de la publicació 
trimestral i es fa una sessió de 
presentació sense interès per rebre 
aportacions

23-Nivell d’interès a copsar l’opinió ciutadana 
en el tema

VAR 23

1 No hi ha activitat de foment 
d’interacció ciutadana  

3

Es realitza 1 o 2 cops l’any alguna 
campanya o actes solidaris amb 
escassa connectivitat amb la 
ciutadania
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RECOMANACIONS DE MILLORA 
PROPOSADES PER MEFIRMIL 

PER PASSAR A 
BONA EFICIÈNCIA

Grau de comprensió partides de Serveis 
Socials del pressupost municipal

VAR 1

2

Hi ha una informació no agrupada i 
incomplerta de les despeses i ingres-
sos que només donen informacions 
puntuals

4

Les partides vinculades estan agru-
pades sense un detall explicatiu, 
però es pot entendre l’acció munici-
pal per a cada sector d’actuació

Suport econòmic a famílies

VAR 2

3

Hi ha una assignació de partida que 
no està justificada, però es preveuen 
els mecanismes d’actualització en el 
decurs de l’any

4
Hi ha una partida que està parcial-
ment justificada i que, en cas neces-
sari. Està previst d’incrementar-la

Sobre el nombre de persones de Serveis 
Socials dedicades a atendre les famílies

VAR 5

3

Estan assignades les persones per 
donar solució només als problemes 
més urgents de demanda de serveis 
socials, que s’atenen correctament, 
però  sense previsió d’incrementar-
les 

4

Estan assignades les persones per 
donar solució als problemes de 
demanda de serveis socials, 
amb parcial satisfacció dels 
beneficiaris i s’està treballant per 
ampliar-les

8-Qualitat en planificació ajuts bàsics nivell 
família

VAR 8

3

Es té un coneixement aproximat 
sobre  les persones/famílies que 
composen el col·lectiu sobre el 
que cal planificar els serveis. A més 
s’actualitza semestralment aquesta 
informació

4

Es té un coneixement aproximat 
sobre  les persones/famílies que 
composen el col·lectiu sobre el 
que cal planificar els serveis. A més 
s’actualitza trimestralment aquesta 
informació



En aquest cas, MEFIRMIL ens proposa 7 
canvis per millorar de 

SUFICIENT           a   BONA EFICIÈNCIA

13-Grau satisfacció beneficiaris en atenció 
inicial

VAR 13

3

Es té un coneixement aproximat 
sobre les persones/famílies que 
composen el col·lectiu sobre el 
que cal planificar els serveis. A més 
s’actualitza semestralment aquesta 
informació 

4

Les previsions de temps d’atenció 
al beneficiari per als diferents ajuts 
s’apliquen i donen un rendiment 
de satisfacció suficient, encara que 
inferior a l’esperat

14-Seguiment de l’impacte deIs ajuts en 
beneficiaris

VAR 14

3
Es fa només en determinats tipus 
d’ajuts, però no es té en compte
per fer una estratègia de millores

4

Es considera important el seguiment i 
s’aplica en alguns dels tipus d’ajuts,
com a eina de millora de les 
prestacions

Discussió del pressupost social per copsar 
l’opinió ciutadana per l’aprovació

VAR 19

1 No es té gens en compte la 
ciutadania  

4

Es presenta a la totalitat, amb temps 
suficient per a què la ciutadania
pugui aportar opinió en una sessió 
monotemàtica

1 3  D E  N O V E M B R E  D E  2 0 1 5

Premià Social, impulsat per les persones que van estar treballant 
en la Comissió Social del Procés Constituent de Premià de 

Mar (amb un nucli estable de 3 persones -Jordi Pascual, sociòleg, 
Àlex Blasco, economista i Josep Rosés, enginyer industrial-tècnic en 
sistemes experts- per al desenvolupament del Projecte, al que s’hi 

van afegir altres persones més o menys puntualment), ha continuat 
amb el desenvolupament d’aquest projecte i en l’estudi de la seva 

aplicació en altres àrees.



24

NOTES



Divendres / 13 novembre 

19:30 h / Centre Cívic 

2 0 1 5
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