L’impacte de la LRSAL als Serveis
Socials de Catalunya
Quins reptes planteja la LRSAL en l’àmbit
dels Serveis Socials de Catalunya?
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La lletra de la LRSAL
l
l
l
l
l

A la recerca de l’estalvi
Senyal d’autoritat i compromís amb l’equilibri econòmic
Revisió/racionalització del model de governança territorial
Concepció “empresarial” del govern local
Missatge de racionalitat i eficiència econòmica (el cost)

també
l Acceptació explícita que tot això no es pot fer (31-12-2015)
l Dependència de la llei de finançament autònomica i local
l Dependència de les lleis sectorials
l

Algunes coses certes
Ø
Ø
Ø

Si hi ha fallida econòmica no es pot fer res
La sostenibilitat econòmica i l’eficiència són imprescindibles amb recursos limitats
Els problemes de finançament no es resoldran amb les polítiques dominants actuals
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La població gran
Evolució de les persones grans per grups d’edat. Espanya. 1960-2020
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Font: Las personas mayores en España. Informe 2000 (2000) IMSERSO
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Resultat social de la crisi

l

Pobresa extrema

l

Empobriment

l

Enriquiment

l

Desigualtat
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El model de gestió de la sortida de la crisi
l

Reforçar la hipòtesi de la insostenibilitat de l’estat del benestar

l

Deixar caure el sistema públic pel costat de la despesa.

l

No tocar o fins i tot ajustar l’ingrés.

l

La posició relativa a Europa: divergència dels models de benestar i dels
eixos de treball
Ø
Ø

Canviar de model vs ajustar el model
El model de català de serveis socials és convergent amb el model europeu
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Serveis socials i estat del benestar a España i Catalunya
l

1945-1975: trenta anys gloriosos

l

1975-2005: el declivi de l’estat

l

2008-…..: la crisi …?????
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Els desequilibris subsistèmics
l
l
l
l
l
l

Salut
Educació
Habitatge
Pensions
Subsidi d’atur i polítiques actives d’ocupació
Serveis Socials
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

l

Família
Dependència
Rendes mínimes/bàsiques/garantides
Necessitats bàsiques
Integració social i comunitària

Promoció
Ø
Ø

Cultura
Esport
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La situació actual dels serveis socials
l

Increment accelerat de la demanda social

l

Estancament i algun retrocés des del costat de l’oferta: dependència i
rendes

l

Nous problemes sense respostes: habitatge, cronificació de l’exclusió

l

Sistema tècnic, professional i de coneixement en construcció
Ø

Ø

l

Treball excesivament individualitzat i generalista amb poca base empírica validada i
estructurada
Absència de centres i capacitats de creació de coneixement recerca i innovació

Millora insuficient en l’organització i gestió eficient del sistema
Ø
Ø
Ø

Descentralització amb baixa integració horitzontal i vertical
Integració productiva i econòmica
Absència de “visió de sector” integrada (públic; social; i mercantil)
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Els eixos missionals i programàtics: una proposta en procés
1.

ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA

2.

ATENCIÓ A LA CONVIVÈNCIA FAMILIAR, A LA INFÀNCIA I
L'ADOLESCÈNCIA

3.

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

4.

PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L'EXCLUSIÓ SOCIAL I A LA POBRESA

5.

PROMOCIÓ DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

ALGUNS REPTES CONCRETS
Habitatge
Rendes
Dependència/Cronicitat
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Un model de provisisó i prestació de futur

l

Tres particularitats diferencials estratègiques
Ø

DESCENTRALITZACIÓ I PROXIMITAT

Ø

COOPERACIÓ SECTOR PÚBLIC, TERCER SECTOR, EMPRESA I
CIUTADANIA

Ø

CORRESPONSABILITAT I PARTICIPACIÓ EN EL COST DELS SERVEIS
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L’aportació de valor públic dels serveis socials
l
l

Manteniment i reforçament de la cohesió social local
Objectius estratègics
Ø
Ø
Ø

l
l

Microgestió de les problemàtiques socials. Proximitat i visió comunitària
Un model de política pública de benestar sostenible poc desenvolupat
Ø

l

Cartera, usuaris, copagament, descentralització, proximitat, cooperació

Una nova etapa: durant la crisi i després de la crisi
Ø
Ø

l

El foment de la integració social
La lluita contra l’exclusió social
Aportació a la construcció de la convivència

Diversificació i intensificació de les problemàtiques
Augment de la demanda social. Afectació creixent a la classe mitja

Centralitat creixent dels serveis socials en les polítiques locals
Un sistema en procés de construcció i un mercat emergent
QUINS RESULTATS??
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Les	
  divisions	
  productives	
  del	
  govern	
  local	
  	
  

ESTRATÈGIA I PLA DE GOVERN
Estratègia i pla de govern, presidència, representació institucional, imatge i comunicació corporativa,
comunicació, relacions institucionals, òrgans de govern, TIC’s, informació, relacions exteriors
URBANISME

SERVEIS URBANS

MOBILITAT

BENESTAR SOCIAL

Planejament,
construcció,
disciplina, regulació,
manteniment,
inversió

Residus, neteja,
cicle de l’aigua,
cicle de l’aire

Transport,
circulació,
senyalització,
intermodalitat,
pacificació viària

Educació, salut,
serveis socials,
ocupació, habitatge,
cultura, esport,

DESENVOLUPAMENT
PRODUCTIU I
OCUPACIÓ

Producció, comerç,
espai públic,
seguretat,

SISTEMAS DE GESTIÓ CORPORATIVA
Serveis corporatius, polítiques funcionals de gestió, finances i pressupost, recursos humans, sistemes
d’informació, control de gestió, serveis interns i serveis de suport a la producció,
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La política local
l

Serveis urbans bàsics

l

Construir ciutat

l

Serveis a les persones. Serveis de proximitat

l

Desenvolupament urbà.
Ø La ciutat com sistema integral (producció, consum, convivència i
identitat)
Ø El canvi de model productiu
Ø La inclusió i la cohesió social: espai de convivència
Ø La creació de capital social

l

Més proximitat i més descentralització
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La	
  optimització	
  del	
  sistema	
  	
  

POLÍTICA
VS

IDENTITAT
PROXIMITAT

VS

ORGANITZACIÓ
ECONOMIA
TECNOLOGIA

DIMENSIÓ
EFICIÈNCIA
EFICÀCIA
QUALITAT

© Albert Serra 2015

Consideracions finals: tornant a la LRSAL
l

La LRSAL ofereix una oportunitat per
Ø

Desenvolupar una estratègia de cooperació governs locals-govern de la Generalitat per a
afrontar la refundació dels serveis socials necessaris per el proper futur en base a una
bona integració vertical i horitzontal

Ø

Revisar l’equilibri subsistèmic intersectorial i reposicionar missions, competències i
serveis. Aprofundir en la gestió de les “zones frontera” (salut, educació, treball,
rendes, seguretat, justícia)

Ø

Replantejar les estratègies de finançament i despesa: fiscalitat, cogapaments i
assignacions pressupostàries des del criteri “back to basics”

Ø

Aclarir, delimitar i fixar els espais de governança i de gestió
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Una agenda per treballar
l

Repensar la missió, l’espai propi i els espais frontera

l

Clarificar i fer visibles els àmbits de creació de valor públic i social
dels serveis socials

l

Desenvolupar capacitats tècniques

l

Desenvolupar capacitats organitzatives i sistèmiques integradores del
sector públic, social i mercantil.

© Albert Serra 2015

19

