PROPOSTA MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS
SOCIALS DE PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS (I ELS
CONSELLS COMARCALS)
EXPOSA
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una
situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis Socials de
responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania,
posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a
la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant
l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així
mateix estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social,
participació democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma
de l’administració local, l’Ajuntament (Consell Comarcal, Diputació) mostra la seva
preocupació per les greus conseqüències que comportaria per la dignitat de les
persones, la convivència cívica i la pau social el desmantellament del model de serveis
socials arrelat al territori i al servei de les persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans
gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.

PROPOSA AL PLE APROVAR ELS SEGÜENTS ACORDS
1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte,
l’Ajuntament (Consell Comarcal, Diputació) demana al Govern de la Generalitat a
que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a
mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla
Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals,
assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els
governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més,
respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del
Tractat de la UE).
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol
sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament (Consell Comarcal, Diputació) insta
al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de
mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori.
3. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.

