
Organitzat per: 

JORNADA 

EL FUTUR DELS SERVEIS 
SOCIALS MUNICIPALS 
DAVANT LA REFORMA  

DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

30 de gener de 2015 

Data i horari: divendres 30 de gener de 2015, de 16h a 20h 
 
Lloc: Sala d’Actes del COABC (C/ Casp, 130 de Barcelona) 
 
Inscripció gratuïta: Enviar la butlleta omplerta a info@tscat.cat 
 
 
  

Amb  la col·laboració de:  

http://www.ceesc.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,540/Itemid,866/
mailto:info@tscat.cat


La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL) estableix canvis importants pel que fa a la prestació 
de serveis socials des de les administracions locals. Els més rellevants són: a) la 
transferència de la competència en serveis socials bàsics a les comunitats 
autònomes i a les diputacions, reduint la competència dels municipis a l’avaluació 
i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social; b) la priorització de la gestió privada; c) el control 
financer i pressupostari dels serveis, per no posar en risc la sostenibilitat 
financera dels municipis; i d) la supressió de les entitats locals d’àmbit inferior al 
municipal. 
El rebuig de la LRSAL per part del món local s’ha materialitzat en la presentació de 
més de 2.000 recursos d’inconstitucionalitat que ara com ara estan pendents de 
resoldre’s. Per la seva banda, s’està tramitant al Parlament de Catalunya la Llei de 
Governs Locals (LGL), que en principi no afecta a les competències locals. 
Encara que moltes veus consideren que la LRSAL no s’arribarà a aplicar en la data 
prevista de traspàs de competències, el fet és que està aprovada i és vigent, 
malgrat que l’aplicació als serveis socials s’ha demorat fins el 31-12-2015. Per 
això, creiem que hem de ser capaços de veure com ja està afectant els serveis 
socials, i quines repercussions futures pot tenir. 
D’altra banda, les disposicions de la LRSAL respecte els serveis socials locals en 
ofereixen l’oportunitat de repensar-los. La LRSAL no és l’única amenaça que plana 
sobre els serveis socials. Convé que fem balanç de l’evolució dels SSB dels darrers 
anys, i ens plantegem quins serveis socials són necessaris en l’actual context 
social, i en l’horitzó del nou mandat dels governs locals que s’iniciarà al 2015.  
 
Són moltes les incògnites que se’ns plantegen respecte a l’aplicació de la LRSAL: 
•Qui l’ha impugnat i com poden afectar aquestes impugnacions a la seva 
aplicabilitat?  
•Quins efectes ha tingut ja en els serveis socials locals? 
•La Llei catalana de Governs Locals evitarà l’aplicació de la LRSAL? En quina fase 
del tràmit està? Com regula la prestació dels serveis socials? 
•Com s’interpreta la competència en avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social? 

PROGRAMA: 
 
16:00h - Benvinguda i presentació de la Jornada a càrrec de: 
 Sra. Núria Carrera i Comes - Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya 
 Sr. Paco Gea i Villén - President Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya 
 Sr. Josep Vilajoana i Celaya - Degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya 
 
16:15h- Anàlisi legal. Implicacions de la LRSAL i la LGL als Serveis Socials Bàsics 
a càrrec del Sr. Rafael Jiménez Asensio, Soci d’Estudi.com i Catedràtic 
d’Universitat UPF (acr.)  
 
17:15h - Descans 
 
17:30h - Anàlisi Econòmica a càrrec del Sr. Francesc Carulla i Gratacós, 
Interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
18:00h - Conseqüències laborals a càrrec de dos representants d’UGT i CCOO 
  
19.00h - Repàs històric dels Serveis Socials Municipals i proposta de treball: 
Quin futur volem? A càrrec del Sr. Toni Vilà, docent i investigador en l’àmbit 
dels serveis socials. 
 


