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SITUACIO ACTUAL DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS: 
BUROCRATIZACIÓ, EXCÉS DE GESTIÓ, NOUS ENCÀRRECS, INFÀNCIA EN RISC I 
TREBALL COMUNITARI I GRUPAL 
 
 
 
Els últims anys hi ha hagut un augment inadmissible de la gestió i la burocratització de la tasca dels  
i les tècnics/es de Serveis Socials a l’hora de prestar el servei i donar resposta als ciutadans/es. 
Creiem que la burocratització de la gestió dels drets dels ciutadans ofega el saber propi de les 
Treballadors/es i Educadors/es socials. Destaquem que aquesta tasca administrativa iguala el temps 
d'atenció directa a les persones i tot i així és insuficient. D’altra banda, l’augment d’encàrrecs de 
diferents àmbits com habitatge, pobresa energètica, certificacions de pobresa o exclusió social, així 
com l’increment de peticions d’infància en risc provoquen una situació de col·lapse en molts 
centres de Serveis Socials. Si es millorés aquestes situacions, els i les tècnics/es de serveis socials 
ens podríem dedicar  al nostre objecte de treball, l’autonomia personal i la construcció de xarxa 
social en el territori, oferint al ciutadà/na una proposta de millora real de la seva qualitat de vida i no 
només un pedaç econòmic immediat, sense cap més opció  de futur.  
 
Aquest excés de burocratització te diverses causes: 

 
1. Programes, aplicatius  i models de sol·licitud que impliquen una repetició i un excés de 

gestió. 
2. A causa de la major desprotecció per prestacions públiques com la renda mínima, la PNC i 

els subsidis d'atur, un augment en la tramitació de multitud de petites ajudes 
econòmiques. 

3. Priorització per part de l’Ajuntament únicament del treball individual, deixant de banda el 
treball grupal i comunitari. 

4. Augment d'encàrrecs  de gestió a Serveis Socials no específics del nostre àmbit ni del 
nostre rol professional: pobresa energètica; gestió de neteges de xoc i desinsectació; gestió 
dels desnonaments; derivació i seguiment del programa Labora. 

5. Arran del canvi de Llei d'Infància, un desbordament especialment per part dels i les 
Educadors/es Socials  que han de respondre, juntament amb les Treballadors/es Socials i 
Psicòleg/a, a les peticions  d'estudi i informes tant de DGAIA com de la Fiscalia. 

 
 
 
1. AUGMENT DE BUROCRATIZACIÓ EN LA GESTIÓ: APLICATIUS, PROTOCOLS, 

SOL·LICITUDS. 
 
Propostes de millora: 
 
- Millorar alguns aplicatius informàtics (LABORA, Equaliments) i les sol·licituds i protocols de 
derivació a recursos, de manera que es puguin rescatar les dades -ja introduïdes al SIAS- i siguin 
tràmits més senzills (actualment hem d'introduir en diferents models totes les dades personals, 
domicili, etc.) 
 
- Un  exemple de programes àgils: Menjadors socials, en 1 minut pots tramitar -lo. 
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- Exemples de programes en que hem d'introduir de nou totes les dades existents ja al SIAS i ens requereixen molt de temps de 
gestió: 
 

x Equaliments (tenint en compte que és de les sol· licituds més usuals per a poder aconseguir alimentació per a les famílies). 
Podem trigar 20 minuts. Similar als Kits de la Creu Roja. 

 
x SAD: aplicatiu molt complex, amb multitud de «pantalles» que requereix molt de temps de gestió; caldria que l’aplicatiu 

exportés dades d’altres com el SIAS. 
 

x SAUV; RESPIR; Formació i Treball (roba i mobles); Guardamobles, etc...  
 

x Informes per a pis d'emergències, informes per a modificacions de la capacitat jurídica, informes pisos d’inclusió social, 
informes de derivació a EAIA, etc... Per aquests i altres tràmits hem d'utilitzar sol· licituds que impliquen molt de temps pe r 
introduir les dades requerides i que impliquen un seguiment i coordinació posterior amb diferents professionals i ser veis, 
així com multitud de contactes amb les persones ateses. Garantir la qualitat de la nostra atenció i intervenció queda 
relegada en aquest sentit  per manca de temps i excés de gestió. 

 
 
 
- Coordinació interna dels diferents responsables de programes  de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials per tal de tenir una visió global del volum de gestió que genera cada protocol i 
model de sol·licitud. Simplificar i actualitzar informació. 
 
- LAPAD. 
El paradigma de la multiplicitat de documents, modificacions contínues en la normativa i criteris, 
que impliquen als i les treballadors/es socials una gestió administrativa en detriment absolut de 
l'atenció social de les persones dependents i les seves famílies. Com hem explicat abans, s'han de 
tornar a introduir manualment algunes de les dades en múltiples documents, introducció 
d'informació a un altre programa informàtic... Aquesta gestió requereix una revisió especial i urgent 
per poder optimitzar el temps que estan dedicant les Treballadors/es Socials. I no es tractaria 
d'externalitzar la tasca a equips de Treballadors/es Socials fora dels centres de serveis socials, 
sinó de resoldre i simplificar la gestió de documents i programes, incorporant suport 
administratiu. 
 
- Fons a la infància 0-16. 
 
Sabem que s'està estudiant com tornar a concedir els ajuts econòmics a la infància. Proposem que  
es trobin fórmules de gestió que no impliquin assumir la gestió administrativa a serveis socials.  
Una proposta per tal de poder garantir l'alimentació dels infants de Barcelona és augmentar la 
concessió de beques de menjador (augmentar el llindar i valorar la capacitat econòmica de la 
família) i material a les escoles , així com dotar de més recursos al Consorci d'Educació per donar 
resposta a les beques de menjador fora de termini o en situacions  sobrevingudes durant el curs, així 
com tornar a disposar de beques de material i llibres. 
 
 
2. AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES 
 
Davant l'augment de situacions de precarietat econòmica o manca d'ingressos de les famílies, així 
com la inexistència de prestacions com la renda garantida o la pràctica desaparició de la RMI, els 
serveis socials actualment estem fent una atenció que genera multitud de petites ajudes 
econòmiques per a cada concepte per a una mateixa família o persona (alimentació, habitatge, 
subministres, salut, transport, menjadors i llibres escolars, etc...), que les famílies han d'anar 
justificant cada vegada.  
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Per tal de dimensionar el problema, durant l’any 2015 es van tramitar unes 40.000 ajudes 
econòmiques puntuals  per part dels i les professionals de Serveis Socials. Si sumem les ajudes 
realitzades pel fons 0-16 estaríem parlant de més de 120.000 ajudes tramitades durant l’any 
2015. 
 
A banda de la dedicació en temps de gestió que fem les tècnics/es de serveis socials i la fiscalització 
dels detalls de la intimitat a les famílies, aquest tipus d'atenció comporta una filosofia 
d’assistencialisme que no és la compartida pel col•lectiu professional de serveis socials. Proposem 
trobar altres fórmules d'ajuda per a cobrir les necessitats bàsiques més generals i periòdiques. 
 
En aquest punt també caldria parlar de la RMI, ja que està implicant que l'Ajuntament hagi 
d'assumir el suport econòmic de moltes famílies que abans podrien tenir dret a aquesta prestació.  
 
Propostes de millora: 
 
Si la voluntat política del moment és seguir donant suport a un sistema econòmic que no garanteix 
la redistribució de les rendes del treball, com ara, garantir el dret al treball digne de les persones, 
proposem que: 
 
- Cada àmbit específic de serveis de la ciutat que ja gestiona programes d'ajuts econòmics 

als ciutadans/es (Habitatge; Educació; Salut)  assumeixi també la valoració i tramitació 
d'ajuts extraordinaris. 
 

- Augmentar el suport administratiu als equips de serveis socials. Mentre es mantingui 
aquesta situació de burocratització i excés de tasca administrativa i per garantir l’objecte de 
treball propi de les nostres disciplines socials és imprescindible dotar als equips de serveis 
socials de professionals administratius que donin suport i que realitzin les tasques 
administratives. Concretament la nostra proposta és augmentar 1 professional 
Administratiu en cada Centre de Serveis Socials per tal de donar suport en la tasca 
administrativa de les tècnics/es. Els següents tràmits són perfectament assumibles per 
professionals administratius: 

 
o Equaliment 
o Ajuts econòmics  
o Kits Creu Roja, Formació i Treball i altres sol.licituds que existeixen per convenis amb 

entitats. 
 

Això facilitaria que les tècnics/es fessin menys temps de gestió i més temps d’atenció als 
ciutadans/nes, tant en la vessant individual com en la grupal i comunitària. 
 

 
3. TREBALL SOCIAL INDIVIDUAL VERSUS TREBALL GRUPAL I COMUNITARI 

 
Els darrers anys hi hagut una pressió molt elevada per part de la institució únicament en el treball 
quantitatiu i de contenció, especialment en la Unitat de Primera Atenció, que continua amb 
sobreprogramació als Centres de Serveis Socials. S’ha prioritzat l’atenció individual i el número de 
visites realitzades. L’Ajuntament no ha mostrat gaire interès pel treball grupal i comunitari i si 
existeixen diferents projectes grupals i comunitaris a la ciutat és més per la vocació de  les tècnics/es 
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que no pas per les facilitats que dóna l’Ajuntament ni per cap política creïble i coherent que vagi en 
aquesta direcció. 
 
El treball grupal és una eina de la nostra disciplina que s'ha demostrat sobradament que comporta 
uns canvis més profunds en les situacions individuals, empodera i fomenta les capacitats d'ajuda 
mútua. Proposem que es pugui donar un espai real i ben quantificat en les nostres agendes i la 
programació de tots els centres. Així com aprofitar l'experiència i especialitat de molts/es 
professionals de serveis socials que porten temps gestionant diferents grups de forma que siguin 
els/les que ofereixin una formació in situ a altres centres. 
 
Els serveis socials tenim un gran coneixement dels barris on hi intervenim, dels col·lectius que hi 
formen part, de les associacions, entitats i serveis, no només socials, sinó d'altres àmbits com 
educació i sanitat. Per això proposem que s'aprofiti aquest saber i lloc que ocupem a la ciutat a 
l'hora de poder portar a terme el treball comunitari. 
 
D’altra banda, també és important valorar la importància del treball en xarxa. L’excés de 
burocratització també està afectant al professionals dels Serveis Socials de base en quant a la manca 
de temps per la coordinació interdisciplinària amb professionals referents per a les persones i els 
col•lectius.  
 
Sovint l’intercanvi professional necessari per una bona intervenció amb les persones es veu dilatat 
en el temps per manca d’espais a les agendes professionals, imperatius legals (protecció de dades) o 
senzillament, manca de reconeixement del saber de l’altre (status professional...). 
 
En aquest sentit, les nostres propostes serien les següents: 
 
- Reduir el número de visites d’atenció individual per a que les professionals tinguin més 

temps per fer atenció grupal i comunitària o bé compensar cada hora d’atenció grupal i/o 
comunitària per dues hores d’atenció individual. Això hauria de ser un criteri compartit de 
ciutat i no pas que cada districte o centre tinguin criteris diferents. 
 

- Ampliar la plantilla de treballadors/es i desdoblar centres que estan sobrepassats amb les 
actuals dimensions , per tal d’aplicar adientment el Model de Serveis Socials proposat, si no 
cal fer canvis al Model. 
 

 
 
4. NOUS ENCÀRRECS A SERVEIS SOCIALS NO ESPECÍFICS DEL NOSTRE ÀMBIT 
 
De sempre els serveis socials han estat un «cul de sac» de totes aquelles qüestions que no 
s'assumien en els diferents àmbits d'atenció a les persones i de drets socials. Però els últims anys 
plens de retallades en diversos àmbits, l'augment d'aquests nous encàrrecs als serveis socials han 
acabat de desbordar el temps de gestió dels/les professionals. Una proposta general seria revisar 
si són competència nostra o bé haurien d'assumir-se des d'altres serveis com salut pública, 
habitatge o Barcelona Activa, Hisenda i departament de treball 
 
Alguns d'aquests encàrrecs serien: 
 
- Desinsectacions i neteges de xoc 
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Últimament, a causa de l'extensió d'una plaga de xinxes a la nostra ciutat, ens estem trobant als 
serveis socials amb moltes intervencions per aquest motiu.  
 
Considerem que assumir temes de desinsectació o neteges de xoc de domicilis  (que gestionem 
amb protocols, aplicatius i sol·licituds molt feixucs; visites d'acompanyament als tècnics amb el risc 
d'alta infestació d'insectes com les xinxes), haurien de ser gestionats per part de  serveis de Salut 
pública o la creació d'equips especialitzats.  La nostra tasca només s'hauria de centrar  en  valorar 
situacions de risc social que es detectin en aquestes actuacions. 
 
- Pobresa energètica 
 
Actualment, en la línia que comentem en el punt d'Ajudes econòmiques, les Treballadors/es Socials 
hem de valorar les situacions de deutes de subministres, avisos de tall i informació de possibles 
bons socials. Impliquen de nou un augment del temps de la gestió, de comunicats i emails a les 
companyies, així com la tramitació de petites i múltiples ajudes cada cop que arriba un nou rebut.  
Valorem que les famílies actualment estan assumint, i moltes vegades es veuen incapaces de poder 
assumir, unes despeses altíssimes en subministres, quan es tracta d'una necessitat bàsica en totes les 
llars. 
 
Sabem que el millor i més just seria que les companyies de subministres assumissin part d'aquestes 
despeses. Però mentre això arriba, la valoració i tramitació d'aquests ajuts s'hauria de plantejar 
com un ajut temporalitzat gestionat a través de serveis específics de ciutat (com les oficines de 
pobresa energètica), i que alhora ofereixin informació per l'estalvi energètic. 
 
- Habitatge 
 
El col·lectiu de professionals ja vam escriure i publicar el nostre posicionament i motius per 
no ser-hi presents en les actuacions judicials per desnonaments, així com la manca de recursos 
dignes d'habitatge. 
 
A part, volem proposar una millora en la gestió dels habitatges d'emergència en les famílies que ja 
es coneix que no es podrà evitar un desnonament. Molt sovint ens trobem amb que les famílies no 
disposen del pis d'emergència el dia del llançament, d'altres tampoc plaça en el CATF. En aquestes 
situacions hem de buscar alternatives a les famílies, com pensions o habitacions de relloguer. En la 
majoria de situacions hem de tramitar guardamobles. Tot això implica afegir més patiment   a les  
famílies, especialment als infants, i una major despesa econòmica i de professionals per part dels 
serveis municipals. 
 
Però una altra de les situacions en que ens trobem motivada per l'augment del volum de situacions 
de desnonaments a la ciutat, és la complexitat i volum de gestió, tant per la coordinació amb 
advocats del centre, com els d'ofici, Jutjats, amb l'Oficina d'Habitatge, Agència de l'Habitatge quan 
hi ha sol·licitats ajuts per deute de lloguer, propietaris o administracions de finques, amb la urgència 
d'actuació per la data fixada de llançament.  
 
Per tot això, valorem que les Oficines d'Habitatge haurien de poder assumir una atenció més 
integral del problema que presenten les famílies que acudeixen per aquest motiu a serveis socials, 
així com la coordinació general de les actuacions, deixant de ser les tècnics/es de serveis socials el 
nexe de tots aquests agents implicats. I en tot cas, millorar els canals de comunicació i col·laboració 
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entre ambdós serveis. 
 
Assenyalar l’escassa informació rebuda als serveis socials envers els dispositius activats en relació 
a l’habitatge, com són el UCER i el SIPHO. 
 
Una proposta és plantejar la figura d'un/a Treballador/a Social a les Oficines d'Habitatge per 
tal de facilitar la tasca de coordinació i de gestió en temes d'habitatge. 
 
També destaquem que la tasca de realitzar un informe social per adjuntar a les sol·licituds d'ajuts 
per deutes de lloguer de la Generalitat, no té gaire sentit actualment, ja que la informació que 
donem coincideix amb la informació objectiva que justifica la família mitjançant els documents que 
ha de presentar.  
 
- LABORA: 
 
La creació d'aquest nou programa dirigit a persones en atur ateses als centres de serveis socials, ens 
fa pensar que bàsicament el nostre paper és de tramitar la sol·licitud de derivació.  
Aquest programa té un valor important que hauria de continuar fomentant-se, però igual que el 
programa PISL i PROPER, que són d'àmbit formatiu i laboral. 
 
Proposem que aquest programa pugui ser gestionat dins de Barcelona Activa i que serveis 
socials pugui derivar d'una forma més àgil. 
 
- Hisenda i departament de Treball 
 
Cada vegada els i les TS/ES som els perfils professionals que ha de certificar situacions de pobresa 
o d’exclusió social. Creiem que és pervers que se’ns assigni aquest encàrrec i pensem que Hisenda 
és la part de l’administració publica que hauria de certificar la situació de pobresa de 
persones i famílies en funció dels criteris fiscals acordats per a cada territori.  
 
D’altra banda, el departament de Treball hauria de  poder expedir les certificacions de exclusió 
laboral en funció de les demandes del mercat laboral 
 
Potser si les administracions pertinents es veuen obligades a reconèixer aquestes situacions de 
exclusió i pobresa, la ciutadania podria exigir respostes de dret col·lectiu com  una fiscalitat justa i 
una reforma laboral inclusiva. 
 
- Persones immigrades en situació irregular: 

 

Serveis socials sempre hem atès a persones immigrades en situació irregular. No obstant, d' un 
temps cap aquí s’ha incrementat molt l’atenció a aquest perfil d’usuari. Serveis Socials no som 
un servei especialitzat en estrangeria i sovint no podem orientar i informar adequadament a aquestes 
persones. Entenem que és el SAIER el servei que ha de donar l'atenció a aquestes persones.  
 
Els professionals de Creu Roja del SAIER els poden donar suport en alimentació i, segons els 
casos, suport econòmic puntual durant un màxim d'un any- any i mig segons la situació. No tenen 
un criteri definit en quant al temps que poden donar suport a aquestes persones. 
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Des de serveis socials ens veiem molt limitats donat que les ajudes que nosaltres podem tramitar o 
els recursos als que podem donar accés són per a persones en situació regular, i sobretot amb les 
quals podem fer un pla de treball el qual normalment inclou una inserció laboral. La inserció laboral 
en casos de persones immigrades irregulars no és viable, i tampoc l'accés a ajudes de l'oficina 
d'habitatge, o bé la RMI, i la resta de recursos dels que disposem per tal de normalitzar la situació el 
màxim possible. 
 
Des d'un temps cap a aquí ha augmentat el volum de persones procedents de Georgia, Veneçuela, 
Ucraïna....que venen al nostre servei demandant suport en alimentació, pis, escola, salut....  
 
Com a professionals de serveis socials ens preguntem quin és el criteri a seguir en aquests casos. 
Donat que el SAIER és el servei que ha de fer aquesta atenció, i que també la fa, però com a molt 
durant un any...i després què? Sobretot quan les persones també venen al nostre servei. 
 
No tenim un criteri clar, un protocol definit d'actuació en aquests casos cada cop més habituals,  que 
faci que l'atenció que rebin aquestes persones sigui la mateixa a tota la ciutat. Un dels pilars del 
Treball Social és treballar per l'autonomia, per tal que la persona es valgui per sí mateixa i en 
aquestes situacions no és possible fins passats 3 anys (Llei d’estrangeria) que és quan poden 
so.licitar arrelament. 
La Llei d'Estrangeria no ens ho posa fàcil en aquest país, donat que han d'estar 3 anys en situació 
irregular fins que poden demanar l'arrelament en cas que els hi concedeixin. 
 
És molt complicat atendre a famílies irregulars, ja vinguin soles o amb menors, amb una situació 
econòmica molt precària, amb un futur bastant difícil si no poden accedir a un mercat laboral 
regular, a un habitatge, a uns mínims que tota persona mereix tenir per dignitat; i més difícil és 
plantejar que retornin al seu país si allà estan en conflicte o en una pobresa extrema. 
 
Per això, necessitaríem saber quina és la consigna a seguir en aquests casos, si es tracta de fer 
ajudes purament assistencialistes durant un mínim de tres anys o més, i amb quina finalitat, amb 
quin pla de treball. 
 
Potser no podem canviar la Llei d'Estrangeria, o potser sí (mai se sap), però segur que sí que podem 
millorar l'atenció i establir uns criteris comuns que garanteixin una atenció igualitària i coherent a 
tota la ciutat. Construir accions pensant en un futur més sòlid i equitatiu, que garanteixin una vida 
digne a totes les persones. 
 
 
5. DESBORDAMENT DELS/LES EDUCADORS/ES SOCIALS 

 
Arran de la nova Llei d'Infància, el nou encàrrec de realitzar l'estudi i intervenció en les famílies 
amb infància amb un risc lleu o moderat, als serveis socials ha recaigut principalment en la figura  
de l'Educador/a Social, i també en Treballadors/es Socials i Psicolèg/a que han vist augmentades les 
seves tasques i encàrrecs.  En el següent quadre es pot observar el dèficit de professionals en els 
centres de Serveis Socials: 
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 IMSS 
plantilla sense suplències  
ES Llei i TS Llei: ES i TS que corresponen segons Llei per població 

DTE EQUIP ES ES llei dif - dif + TS  TS llei dif - dif+ 
1 Raval Nord 3       8       

  Raval sud 3       9       
  Casc antic 2       7       
  Gòtic 2       6       
  Barceloneta 2       6       
  Total DTE 12 13 1   36 20   16 

2 Dreta eixample 1       7       
  Antiga Esquerra 1       7       
  Nova Esquerra 2       10       
  Sant Antoni 2       7       
  Sagrada Familia 2       9       
  Fort Pient  1       5       
  Total DTE 9 35 26   45 52 7   

3 Numancia 3       10       
  Cotxeres 2       9       
  La Marina 2       9       
  Poble Sec 4       9       
  Total DTE 11 24 13   37 37 0   

4 Maternitat-Sant Ramon 1       5       
  Les Corts 1       7       
  Total DTE 2 9 7   12 13 1   

5 Sarria  1       6       
  Sant Gervasi 2       8       
  Total DTE 3 20 17   14 31 17   

6 Camp d'en Grassot-Gracia 2       7       
  El Coll – Vallcarca 2       8       
  Vila de gracia 2       8       
  Total DTE 6 16 10   23 24 1   

7 Baix Guinardo-Can Baro 2       6       
  Vall d'Hebron 2       6       
  Guinardo 3       7       
  Carmel 3       7       
  Horta 2       6       
  Total DTE 12 18 6   32 27   5 

8 Turo Peira-Can Peguera 2       5       
  Ciutat Meridiana-Torre Baro 2       5       
  Porta Vilapiscina 3       8       
  Guineueta-Verdun- Prospe 4       10       
  Roquetes-Trinitat Nova-Can 3       7       
  Total DTE 14 21 7   35 32   3 

9 Franja Besós 3       4       
  Sant Andreu 2       7       
  Garcilaso 3       9       
  Total DTE 8 19 11   20 29 9   

10 El Parc - Vila Olímpica 1       5       
  Besós 3       8       
  Sant Marti-Verneda 3       9       
  Clot-Camp de l'Arpa 3       10       
  Poble Nou 3       9       
  Total DTE 13 31 18   41 46 5   
  TOTAL CIUTAT 90 206     295 311 40 24 
 Dèficit     116       16   

 
Tenint en compte que la ràtio d'educadors/es socials està molt per sota de la necessària (segons les 
nostres dades mancarien 116 Educadors /es Socials a la ciutat), aquestes nova tasca ha col·lapsat 
el temps de gestió especialment d'aquests/es professionals, en detriment de les actuacions 
preventives. S’ha de tenir en compte per exemple que durant l’any 2015 van arribar als Centres 
Serveis Socials més de 3.000 peticions de DGAIA i/o Fiscalia. Això ha suposat que des de l’any 
2011 fins ara s’hagin triplicat les peticions, informes, etc... que han de realitzar especialment els i 
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les Educadors/es Socials, quan, en canvi, l’augment de Educadors/es Socials als diferents centres de 
Serveis Socials ha estat mínim, molt lluny dels 116 Educadors/es Socials que manquen. 
 
Per aquestes raons la nostra proposta és l’augment d’Educadors /es Socials immediat i un 
calendari de com pensa l’Ajuntament complir amb la ràtio que estableix la Llei de Serveis 
Socials.  
 
 
CONCLUSSIÓ: 
 
Com ha quedat palès, el temps i la tasca dels/les professionals de serveis socials està centrada 
en la gestió i tramitació de recursos, deixant cada cop mes arraconat l’objecte de treball propi 
de la nostra disciplina: la autonomia personal i la inclusió social; ser agents de canvi. 
 
El resultat d’aquesta forma de treballar es l’augment de la vulnerabilitat social de les famílies, 
l’augment de la infància en risc, la minva de projectes grupals i comunitaris en els territoris i 
l’emmalaltiment dels professionals. 

Com apuntava el professor Fontova en l’últim congres de Treballadors/es, Educadors/es Socials i 
Psicòlegs/es: 

“Volem deixar de col·laborar amb la desempoderació dels Serveis Socials  de base perquè ens 
imposem haver de ocupar-nos d’una gestió desmesurada, més orientada al control administratiu de 
casos excepcionals, que al reconeixement de drets col·lectius.  

Perquè tenim molt que aportar a una societat en canvi constant, volem deixar de ser un pobre 
servei per pobres.” 

 

PROPOSTES CONCRETES DEL PRESENT DOCUMENT: 
 
 
¾ Ampliació de les plantilles ja d’Educadores i Educadors Socials. Compliment de les ràtios 

establertes per la pròpia llei de serveis socials (mirar comparativa de la situació actual als 
CSS), amb la finalitat de millorar el treball individual, grupal i comunitari, i facilitar una 
resposta més immediata davant les situacions de risc en la infància i adolescència. 

¾ Ampliar la plantilla de treballadors/es i desdoblar centres que estan sobrepassats amb les 
actuals dimensions. 

¾ Augmentar 1 professional Administratiu en cada Centre de Serveis Socials per tal de donar 
suport en la tasca administrativa de les tècnics/es.  

¾ Unificar i millorar l’horari dels professionals de Serveis Socials per facilitar tant la qualitat 
en la nostra intervenció, l’atenció al ciutadà/na, així como la conciliació familiar. 

¾ Delimitar i revisar els encàrrecs que actualment tenim els CSS i trobar, tal com es proposa al 
document, circuits més adients implicant altres serveis municipals o d’altres administracions 
per tal de reduir el volum de feina burocràtica i de gestió dels CSS (LABORA, neteges de 
xoc, certificats d’exclusió social, etc...). 
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¾ Traslladar a cada àmbit específic de serveis de la ciutat que ja gestiona programes d'ajuts 
econòmics als ciutadans/es (Habitatge; Educació; Salut) l’encàrrec d’assumir també la 
valoració i tramitació d'ajuts extraordinaris. 

¾ Reduir el número de visites d’atenció individual per a que les professionals tinguin més 
temps per fer atenció grupal i comunitària o bé compensar cada hora d’atenció grupal i/o 
comunitària per dues hores d’atenció individual.  

¾ Millorar els aplicatius informàtics (LABORA, Equaliments, etc...). Desburocratitzar la tasca 
dels tècnics/es, actualment desbordats per l’excés de gestió. 

¾ Augmentar la concessió de beques de menjador (augmentar el llindar i valorar la capacitat 
econòmica de la família) i material a les escoles. 

¾ Plantejar la figura d'un/a Treballador/a Social a les Oficines d'Habitatge per tal de facilitar la 
tasca de coordinació i de gestió en temes d'habitatge. 

 

I AFEGIM LES REIVINDICACIONS QUE FA TEMPS RECLAMA EL COL.LECTIU: 

 

¾ Augment de professionals UGAs per l’atenció al ciutadà/na als centres amb més càrregues 
de treball i complexitat. 

¾ Ampliació de l’equip volant per les substitucions; també que pugui assumir tasques 
d’USTAC. 

¾ Continuem demanant un criteri de substitució de COFA que tingui en compte menys hores a 
compensar. 

¾ Eliminar la sobreprogramació de la UPA. 

¾ 1 psicòleg/a per cada CSS. 

¾ Municipalització dels Serveis  municipals i treballadors/es externs de Drets Socials: SAD, 
SAT, APC, Advocats, Adm, Mediadors , etc, etc... 

¾ Participació: garanties, de participació real en la pressa de decisions tècniques i laborals de 
les treballadores i els seus representants. Participació en l’elaboració dels aplicatius i 
l’implementació d’aquests. Participació i decisió també en els projectes més globals de 
territoris, ciutat, etc... 

¾ A igual treball igual salari. Exemple, la UGA volem el compromís per part de RRHH per a 
que els companys nous que fan tasques d’UGA cobrin el mateix que els antics. 

¾ No a la presència en els desnonaments dels professionals del serveis socials i participació 
real en l’elaboració d’un nou protocol. Treball preventiu i d’acompanyament posterior a les 
famílies en situació de precarietat relacionada amb l’habitatge. 

¾ Respostes i recursos per les situacions d’habitatge que no compleixen els criteris dels pisos 
d’emergències/ desnonaments. 


