
SERVEIS MUNICIPALS EN 
PERILL PER LA REFORMA

El teu ajuntament ha quedat afectat per la nova re-
forma local del govern de l’Estat. Una reforma recen-
tralitzadora que allunya de tots els municipis compe-
tències tan importants com l’educació, la sanitat o 
l’atenció social, i en el cas dels municipis de menys 
de 20.000 habitants també afecta a la prestació dels 
serveis més bàsics (a Catalunya són 882 ajunta-
ments).

Davant l’atac a l’autonomia local que imposa el Go-
bierno Central amb aquesta reforma, el món local diu 
prou. Entitats municipalistes i sindicats volem fer sa-
ber als ciutadans els efectes de l’aplicació de la Llei 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local.

Pèrdua de gestió
Aquesta llei fa que serveis que actualment rebem els 
ciutadans siguin atribuïts a una administració superior, 
sovint allunyada del teu municipi. Els ajuntaments de 
menys de 5.000 habitants (un total de 715 a Catalun-
ya) tindran com a únic servei obligatori encarregar-se 
del funcionament del cementiri municipal. 

Pèrdua de qualitat i proximitat
La reforma local de l’Estat porta a què bona part dels 
problemes o incidències dels serveis actuals hagin 
de ser tramitades a una administració superior. Cosa 
que podria obligar-te, com a ciutadà, a haver de tras-
lladar-te fora del municipi per fer el teu tràmit. També 
pot fer perdre proximitat i immediatesa, i allunyant 
el tracte directe amb les persones que avui en dia 
t’atenen al teu ajuntament. 

A dia d’avui els ajuntaments hem assegurat un equili-
bri entre eficiència i qualitat. Aquesta reforma posa en 
risc aquest equilibri i la qualitat del servei que rebem.

#elmonlocaldiuprou #elmonlocaldiuprou #elmonlocaldiuprou

Amb aquesta reforma local els ajuntaments no po-
dran prestar cap servei sanitari ni tan sols enca-
rregar-se del manteniment dels dispensaris. Totes 
les competències relatives a la gestió de l’atenció 
primària de la salut correspondran a les CCAA. 

L’ajuntament no podrà fer Serveis d’Inspecció 
Sanitària: Les CCAA prestaran els serveis rela-
cionats amb el control sanitari dels escorxadors 
i indústries d’aliments i begudes (salmonel·losi, 
plagues etc...).

SANITAT

La llei fa que les polítiques i recursos d’atenció a 
la dona que presten actualment els ajuntaments 
puguin deixar de prestar-se. Per tant, tots els pro-
grames que t’ofereixen ara els ajuntaments per 
atendre les necessitats i problemàtiques que afec-
ten la dona, quedarien sense efecte.

ATENCIÓ A LA DONA

El teu ajuntament ha quedat afectat per la 
nova reforma del govern de l’Estat. Una re-
forma recentralitzadora que allunya dels mu-
nicipis competències tan importants com 
l’educació, la sanitat o l’atenció social, i per-
judica la qualitat dels serveis que tots rebem.

Els ajuntaments de Catalunya proposem me-
sures per evitar-ho.

Informa-te’n a: www.elmonlocaldiuprou.cat
Twitter: @monlocaldiuprou

Aquesta llei recentralitzadora fa que els ajuntaments ve-
gin limitada la seva capacitat per crear i gestionar escoles 
bressol, escoles de música, escoles d’adults i qualsevol 
altre servei d’ensenyament no reglat. A més, sense que la 
Generalitat pugui garantir la prestació d’aquests serveis.

També posa en risc que aquests serveis no es puguin man-
tenir amb aportacions públiques dels ajuntaments i que el 
cost de les places passin a dependre, en major mesura, de 
la nostra capacitat econòmica com a pares o usuaris.

ESCOLES BRESSOL I 
ESCOLES DE MÚSICA

Les mesures de centralització de competències i serveis 
poden comportar canvis de destinació del personal al 
servei del teu ajuntament i, fins i tot, reducció de personal 
en detriment d’una atenció més pròxima al ciutadà i al 
territori.

TREBALLADORS
MUNICIPALS



   

#elmonlocaldiuprou#elmonlocaldiuprou

La major part dels serveis socials que a dia d’avui pres-
tem els ajuntaments, amb aquesta reforma, passaran a 
ser competència de la Generalitat, que els haurà de fi-
nançar íntegrament, sense que l’Estat hagi aportat cap 
recurs addicional. 

Això pot portar a serveis més allunyats i menys adaptats 
a les necessitats de cada municipi. Pot produir una gestió 
amb un major desconeixement de la realitat social que 
patim els ciutadans i ciutadanes, i ser menys ben atesos.

La Generalitat podrà delegar la gestió dels serveis a una 
altra administració, ja sigui Diputació, Consell Comarcal o 
Ajuntament, però la llei no determina amb quines condi-
cions ni qui ho pagarà.
   
L’Ajuntament no podrà:

- Fer polítiques de reinserció social.
- Dissenyar la seva pròpia política de serveis socials. Ob-
jectius, programa, seguiment...

- Teleassistència.
- Suport a persones amb risc d’exclusió social. 
- Donar i gestionar ajuts socials.
- Ajuts i politíques per a joves.

Només es podran limitar a atendre situacions 
d’emergència.

SERVEIS SOCIALS

La reforma local de l’Estat fa que als ajuntaments ja no 
els corresponguin competències en protecció del medi 
ambient i tan sols podran exercir algunes funcions en 
matèria de medi ambient urbà.

Totes les altres polítiques de protecció del medi ambient 
correspondran a la Generalitat, sense cap finançament 
addicional.

MEDI AMBIENT

En els municipis de menys de 20.000 habitants tots els 
serveis típicament municipals hauran de ser prestats prio-
ritàriament per ens supramunicipals. Segons criteri de la 
diputació provincial i decisió del Ministeri.

Aquests serveis són:

- Recollida i tractament de residus.
- Abastament d’aigua potable a domicili.
- Neteja viària
- Accés a nuclis de població.
- Pavimentació de vies urbanes.
- Tractament d’aigües residuals.
- Enllumenat públic.

SERVEIS MUNICIPALS

PROMOCIÓ ECONÒMICA
La reforma local de l’Estat afecta les polítiques per in-
centivar l’economia local i potenciar l’ocupació que rea-
litzen els ajuntaments.


