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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules

 Un sistema d’informació...

Ciutadania

 comú
 compartit
 compartible
 coordinat
Ens locals

Departament
de Benestar
Social i
Família

Sistema
d’informació
social

Entitats i
professionals

Àrees
bàsiques
dels SS

Altres Organismes
i Administracions

 ... que garanteix ...
 la seguretat en l’intercanvi
d’informació
 la disponibilitat de la informació
relativa a les prestacions de la
Cartera de Serveis
 ... i que donarà resposta a les
necessitats en els àmbits de ...
 la planificació i l’avaluació
 la gestió, el seguiment i les tasques
de suport
 l’atenció ciutadana
Art. 42 Llei 12/2007, de Serveis Socials
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Fase d’anàlisi previ 2008
Durant
Durant l’any
l’any 2008
2008 s’ha
s’ha dut
dut aa terme
terme el
el projecte
projecte d’anàlisi
d’anàlisi previ
previ del
del Sistema
Sistema d’informació
d’informació social
social de
de Catalunya
Catalunya

Fases del projecte d’anàlisi previ
Fase 1
Anàlisi de la situació actual






Coneixement de la Llei
Model de SIS
Necessitats a cobrir
Factors crítics d’èxit






Activitats
Interaccions funcionals
Oportunitats de millora
Iniciatives en curs

 Models de serveis socials
Benchmark
 Característiques dels SIS
 Aplicacions
 Integració d’aplicacions
 Infraestructures tecnològiques

Fase 2
Disseny i elaboració

 Matriu de components funcionals
 Identificació d’agents i rols per
component funcional
 Identificació de necessitats
d’informació per agent social, rol i
component funcional
 Dades de serveis socials del SIS i
documentació a compartir
 Funcionalitats del SIS
 Arquitectura de negoci
 Arquitectura tecnològica
 Infraestructures i comunicacions
 Consens sobre el disseny funcional
del futur SIS

Fase 3
Planificació

 Iniciatives funcionals, tecnològiques i
mixtes
 Planificació i quantificació
econòmica de les iniciatives pel
desplegament del SIS
 Fitxes descriptives de les iniciatives
 Proposta de model de governabilitat
del SIS
 Proposta de l’índex i el contingut del
decret
 Consens i validació de la planificació
i la valoració de les iniciatives del full
de ruta
 Consens i validació del model de
governabilitat del SIS
 Consens i validació del contingut del
Decret
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Fase 1 – Anàlisi de la situació actual
Com
Com d’exemple
d’exemple durant
durant la
la fase
fase d’anàlisi
d’anàlisi també
també es
es va
va dur
dur aa terme
terme un
un estudi
estudi comparatiu
comparatiu (Benchmark)
(Benchmark) amb
amb l’objectiu
l’objectiu de
de conèixer
conèixer
ii aprofitar
aprofitar els
els punts
punts forts
forts d’altres
d’altres models
models de
de referència
referència en
en l’àmbit
l’àmbit dels
dels sistemes
sistemes d’informació
d’informació social
social
Matriu de posicionament de les àrees analitzades
+
Suècia

Suècia

País Basc

• Competències entre ajuntaments i diputacions forals
• Etapa d’anàlisi previ per la definició del futur model del SIS
• Model futur no integrat amb l’àmbit sanitari

Andalusia

• Competències entre els ajuntaments i les delegacions
provincials de la Conselleria
• Disposen del SISS, sistema d’informació social per la
Conselleria
• Model futur no integrat amb l’àmbit sanitari

Rhône
Alpes

• Competències entre els Departaments i les Municipalitats,
transferides progressivament a les col·lectivitats locals,
sector privat i associacions no lucratives
• No compten amb un SIS
• Desenvolupament d’un sistema sanitari i social integrat

Suècia

• Competències als ajuntaments, els quals no estan
connectats entre si ni amb el Ministeri
• Desenvolupament d’un sistema que connecti tots els agents
i integri l’àmbit sanitari i el social.

Catalunya

• Competències entre el Departament i l’administració local
• No es compta amb un SIS que connecti als diferents agents
socials i permeti la compartició i l’intercanvi d’informació
• Model futur no integrat amb l’àmbit sanitari

Descentralització dels serveis socials

Catalunya

País Basc

País Basc

Catalunya
Andalusia

Andalusia
Rhône
Alpes

Rhône
Alpes
Actual
Futur

−
−

Maduresa del sistema d’informació social

+
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Fase 2 – Disseny
Un
Un cop
cop analitzats
analitzats diferents
diferents models,
models, s’ha
s’ha decidit
decidit basar
basar el
el sistema
sistema d’informació
d’informació social
social de
de Catalunya
Catalunya en
en un
un model
model integral,
integral, en
en què
què
s’oferiran
s’oferiran uns
uns elements
elements comuns
comuns bàsics
bàsics on
on es
es connectaran
connectaran les
les aplicacions
aplicacions dels
dels diferents
diferents ens
ens socials
socials

Model integral

Sistema
d’informació
social de
Catalunya

Ciutadania
• Facilita l’accés a les dades compartides
• Es mantenen les aplicacions actuals
• Es mantenen les dades confidencials en
bases de dades pròpies

Departament de
Benestar Social i
Família

Model modular
• Es mantenen bases de dades pròpies,
cosa que dificulta l’accés a la informació
• No suposa un avançament en la
homogeneïtzació de les dades,
procediments i terminologia

Administració
local

Funcionalitats

9

Hèrcules

Anàlisi integral d’informació

Professionals

Persona usuària / ciutadania

Administració del sistema

Documentació a compartir

Entitats

Model únic
• Sistema únic per a tots els ens socials
• Complexitat d’homogeneïtzació
d’operatives i aplicacions actuals
• Resistència al canvi dels ens que ja
disposen de les seves aplicacions
• Cost elevat

Elements
comuns

8
Glossari

Codificació

Metadades

Taules mestres

Protocols intercanvi d’informació
Indicadors / CMBDs

Persones

Entitats i
serveis

Cartera de
Serveis

Altres
Administracions
i Organismes

8
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Fase 3 – Planificació
El
El desplegament
desplegament del
del Sistema
Sistema d’informació
d’informació social
social es
es durà
durà aa terme
terme en
en quatre
quatre grans
grans fases,
fases,
on
on s’aniran
s’aniran desenvolupant
desenvolupant les
les diferents
diferents iniciatives
iniciatives segons
segons el
el full
full de
de ruta
ruta
2008

Anàlisi Previ

2009

2010

2011

2012

Fase 1

2013

2014

2015

Fase 2

• Primeres funcionalitats de
menor dificultat del
Sistema d’informació
social (Quick-wins)

• Funcionalitats de prioritat alta dirigides a les tasques de
planificació, avaluació i seguiment

2016

Fase 3

• Funcionalitats de prioritat
alta orientades a suport,
gestió i atenció ciutadana

2017

2018

Fase 4
• Funcionalitats de prioritat
més baixa i que
requereixen un anàlisi
exhaustiu de processos

Model de
governabilitat
Seguiment del desplegament del SIS
Decret
Definició d’estàndards i integració d’aplicacions
Implantació de l’arquitectura tecnològica
Directoris comuns
de dades
Desplegament de les funcionalitats del SIS

Resum de l’avanç
del projecte any 2009

6

Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Iniciatives en curs 2009
2009
Q1

Q2

2010
Q3

Q4

Q1

1
Construcció del model de governabilitat

• Composició, funcions i accions per a la
seva posada en marxa

Seguiment del desplegament del SIS

• Oficina de seguiment del desplegament del
SIS segons el pla establert

Decret

• Regulació de la creació i funcionament del
Sistema d’informació social

2

3

A

4

Certificats de les
administracions i accés

• Certificats de les administracions i accés

Directori d’entitats i
serveis

• Directori d’entitats i serveis i accés
• Directori de la Cartera de Serveis i accés

Identificació, gestió i
accés a dades personals

•
•
•
•

Identificador de la persones usuària
Directori de persones usuàries
Historial personal compartit
Documentació a compartir

Definició, accés i
tractament de la
informació

•
•
•
•

Glossari de terminologia
Indicadors socials
Informes
Elaboració de memòries

B

Dades de
serveis
socials del
Sistema
d’informació
social i
documentació
a compartir

C

D

E Documentació a compartir
i entorn col·laboratiu de
professionals

• Documentació a compartir
• Entorn col·laboratiu de professionals

Sessions de treball
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Iniciatives 2009
4A – Certificats de les administracions i accés

A

B

C

D

E

S’ha
S’ha dut
dut aa terme
terme un
un inventari
inventari de
de les
les necessitats
necessitats d’informació
d’informació externa
externa al
al Sistema
Sistema d’informació
d’informació social
social ii s’ha
s’ha iniciat
iniciat l’estudi
l’estudi dels
dels
procediments
i
requeriments
necessaris
per
a
l’accés
a
Via
Oberta
procediments i requeriments necessaris per a l’accés a Via Oberta

Inventari de les
necessitats d’informació
externa al SIS

Sistema
d’informació
social

Disseny de models i
perfils d’accés

Definició del procediments
d’accés a la informació

Anàlisi de la necessitat de
noves certificacions

Altres
Altres Organismes
Organismes ii
Administracions
Administracions

Legitimació del tercer sector
(entitats i professionals) per a
l’accés a la informació

Estudi dels procediments i dels
requeriments legals i tecnològics per
a l’accés a Via Oberta

Quatre Sessions de Treball
realitzades amb periodicitat mensual
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Iniciatives 2009
4B – Directori d’entitats i serveis

A

B

C

D

E

S’ha
S’ha dut
dut aa terme
terme l’alineament
l’alineament de
de les
les característiques
característiques de
de l’actual
l’actual base
base de
de dades
dades d’entitats
d’entitats del
del Departament
Departament de
de Benestar
Benestar Social
Social ii
Família
amb
les
necessitats
del
Directori
d’Entitats
i
Serveis
del
SIS
Família amb les necessitats del Directori d’Entitats i Serveis del SIS

Anàlisi de les necessitats
d’informació a incloure al
Directori

Sistema d’informació social
Definició de formats i
codificació de dades

Alineació de les
actuacions amb
l’estratègia d’intervenció
TIC en les aplicacions
afectades

Directori d’Entitats i
Serveis
Pendent de la definició de
la norma de registre
Definició dels processos
d’actualització de les
dades

Iniciativa d’àmbit departamental
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Iniciatives en curs 2009
4C – Identificació, gestió i accés a dades personals

A

B

C

D

E

S’ha
S’ha definit
definit el
el model
model de
de Directori
Directori de
de Persones
Persones Usuàries
Usuàries ii s’ha
s’ha iniciat
iniciat la
la definició
definició de
de l’Historial
l’Historial Personal
Personal Compartit
Compartit

Caracterització de les
dades i definició del model
d’Historial Personal
Compartit

Valoració de diverses
alternatives pel què fa a la
identificació de la
persona usuària: DNI,
TSI, Directori GENT
Ens locals
Requisits jurídics,
tecnològics i funcionals
per a l’adaptació de
l’identificador

Determinació de la
informació a incloure al
directori, origen de la
informació i perfils
d’accés

Departament
de Benestar
Social i
Família

Àrees
bàsiques
dels SS

Dades que han de figurar
en els expedients dels
sistemes propis dels
diferents agents

Directori de Persones Usuàries

Entitas i
professionals

Cinc Sessions de Treball
realitzades amb periodicitat mensual
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Iniciatives 2009
4D – Definició, accés i tractament de la informació

A

B

C

D

E

S’ha
S’ha iniciat
iniciat l’elaboració
l’elaboració del
del dossier
dossier únic
únic d’indicadors
d’indicadors dels
dels ens
ens socials
socials

Sistema
d’informació
social
Diccionari conceptual
únic de terminologia en
l’àmbit dels serveis socials

Glossari de
terminologia

Disseny d’un sistema
d’indicadors socials
homogeni

Indicadors
socials

Informes

Elaboració
de
memòries

Sistema funcional per a la
integració i intercanvi de
dades que permeti la
recopilació, explotació i
anàlisi de la informació

Definició dels informes estratègics i
operatius i la plataforma tecnològica
que permeti aquesta actuació

Elaboració del dossier al llarg de l’octubre i novembre
del 2009
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Sistema d’informació social de Catalunya – Projecte Hèrcules
Iniciatives 2009
4E – Documentació a compartir i entorn col·laboratiu de professionals

A

B

C

D

E

Es
Es durà
durà aa terme
terme una
una millora
millora ii ampliació
ampliació dels
dels sistemes
sistemes existents
existents tan
tan en
en l’àmbit
l’àmbit funcional
funcional com
com el
el tecnològic
tecnològic

Inventari de la
documentació a compartir
entre els diferents ens socials

Sistema
d’informació
social

Entorn
col·laboratiu de
professionals

Anàlisi i adaptació de les
demandes emergents dels
professionals

Inici a novembre de 2009
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