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La reforma local:  Antecedents (I) 

•  El context d’elaboració de l’avantprojecte: possible “rescat” a 
Espanya (2011-2012). Dimensió d’ajust institucional. Estalvi per a la 
contenció del dèficit públic.  

•  Arrencada del procés: de la reforma de la planta municipal 
(primer objectiu) a la "reordenació de les competències 
locals" (objectiu presumpte de la reforma). Redefinició de la planta 
municipal és, en principi, competència de les CCAA. 

•  Pla Nacional de Reformes de 2012. No es descarta la reforma 
de la planta municipal. El Pla Nacional de Reformes de 2013 
delimita la reforma local a la reordenació de competències. 

•  Un procés legislatiu llarg, tediós, marcat per "anades i 
tornades", caòtic. Res edificant. Ensenya com no s'han de fer les 
coses. Gairebé un any i mig per preparar un text d'avantprojecte: no 
hi ha hagut debat polític, acadèmic ni social. 



El context de la Reforma Local 

•  La reforma és producte o fruit d'un Context economicofinancer: 
Deute públic molt baix i equilibri pressupostari.  

•  LA REFORMA PRETÉN LA SOSTENIBILITAT FINANCERA 
DELS ENS LOCALS (CE i LOEPSF). NO ÉS REALMENT UNA 
REFORMA: ÉS UN " AJUST INSTITUCIONAL" VESTIT DE “REFORMA" I 
DERIVAT D'UN CONTEXT DE CONTENCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC. La 
contingència marca el contingut de la Llei. Excepcionalitat fiscal.  

•  Reforma Local. Raons de la focalització: reforma “més fàcil" que 
CCAA; situació objectiva poc sostenible (mapa municipal: 8.116 municipis). 
Justificació: Adaptació de la LBRL als principis de la LOEPSF. Evitar 
duplicitats. 

•  PRIMER INTENT: ALRSAL. (esborrany de 13 juliol 2012) 
•  SEGON INTENT: Avantprojecte informat pel Consell de Ministres el 15 

de febrer de 2013 Dictamen de 25 de juny 2013. 
•  TERCER INTENT. Projecte aprovat per Consell de Ministres 26 juliol 

2013. MODIFICACIÓ DE L’ORIENTACIÓ DEL TEXT: ES POSA 
L’ACCENT SOBRE LA SOSTENIBILITAT FINANCERA   



Impacte econòmic Llei Reforma Local  
Font Plan Presupuestario 2014. Reino de España. 15.10.2013.   



LRSAL: PREÀMBUL 

•  PREÀMBUL (OBJECTIUS DEL TEXT): 
•  Enunciat de la Llei: "Racionalització" i "Sostenibilitat". Arrencada de l'exposició de 

motius. Revisió "profunda" LBRL a partir de la LOEPSF. 
•  Quatre objectius bàsics: 
-  Aclarir competències municipals. Sistema "complex": "clarificació com a reducció". Es 

vincula competències/estat financer entitat local. 
-  Racionalitzar l'estructura organitzativa de l'AL: paper de les Diputacions provincials (es 

pretén enfortir). Incentius a "la fusió”. 
-  Garantir un control financer i pressupostari. 
-  Afavorir la iniciativa privada 
-  Afectació a l’organització i als RRHH Ajuntaments:  
-  Objectiu de “clarificació” de les competències; supressió de cartera de serveis: 

afectació directa al personal. PEF: mesures.  
-  Racionalització de l’estructura organitzativa: impactes sobre l’Organització i RRHH 

(gestió integrada o compartida de serveis: menys de 20.000 h.; Fusió municipis; 
redimensionament sector públic instrumental)    

  



LRSAL: Aplicació diferenciada segons ens local o 
ens instrumentals 

 
•  EL PRINCIPI DE DIFERENCIACIÓ (I): IMPACTES DE LA 

LRSAL SOBRE LES ENTITATS LOCALS: DIFERENT 
INTENSITAT 
1. - Entitats locals menors o entitats locals descentralitzades. 
2. - Municipis segons grandària de població (projecció diferent: serveis 
públics, paper diputacions, mesures institucionals, personal, directius, 
etc.). Municipis de règim especial. 
3. - Diputacions Provincials i "entitats equivalents". 
4. - Comarques (DA 5ª LRSAL). 
5. - Mancomunitats. 
6. - Consorcis DDAA 13 i 14, DTR 6, DF 2ª (Modificació de la LRJPAC - 
DA 20). 
7. - Entitats públiques instrumentals del sector públic local (DA 9 LRBRL 
- LRSAL) 

 

 
 

 



LRSAL: vigència i aplicabilitat 

•  La complexa aplicabilitat de la Llei (una altra manifestació 
del principi de diferenciació). 

•  La Llei té "vigència" a partir de l’endemà de la seva publicació al 
BOE, però la seva "aplicabilitat" difereix segons els casos, ja que 
conté almenys quatre tipus de normes.  A saber: 

•  1) Normes de vigència immediata. 
•  2) Normes d'aplicabilitat immediata (segons data) i vigència diferida. 
•  3) Normes d'aplicabilitat condicionada (i vigència efectiva, però 

condicionada). 
•  4) Normes d'aplicabilitat diferida i condicionada (de vigència, per 

tant, diferida i subjecta a condició). 
•  Tot aquest quadre normatiu fa la Llei especialment complexa (i 

indeterminada, en principi, pel que fa als seus efectes, també pel que 
respecta a organització i RRHH). 

 



LRSAL: estructura de la Llei 

•  L'estructura complexa de la Llei: 
•  La Llei també té una estructura complexa i en alguns passatges poc 

ordenada sistemàticament, fruit dels objectius, però també del 
procés d'elaboració: 

•  Article Primer: Reforma amb llarg abast i intensitat la LBRL, 
suposant fins a cert punt un canvi profund de model. Sostenibilitat 
financera com a eix de la reforma. 

•  Article Segon: Reforma puntualment el text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, però amb fort contingut polític i de reforçament 
dels instruments de control economicofinancer i del paper del 
MHAP. 

•  Disposicions addicionals, transitòries i finals de la LRSAL: 
Conjunt de mesures instrumentals a les modificacions de la LBRL. 
Aspecte nuclear: "transferència" competències CCAA 

 
 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH  

•  ELS IMPACTES ORGANITZATIUS DE LA LRSAL SOBRE ELS 
AJUNTAMENTS SÓN DE DIFERENTS TIPUS:  

•  Impactes DIRECTES O IMMEDIATS. Aplicables a partir de l'entrada en 
vigor de la Llei  

•  Impactes DIFERITS (al compliment d'una data). Aplicables només quan 
s'assoleixi una determinada data.  

•  Impactes CONDICIONATS. Aplicables si no es produeix o si es produeix 
una o diverses condicions (EPSF i deute comercial o Pla d'Ajust)  

•  Impactes DIFERITS I CONDICIONATS. Aplicables quan convergeixen el 
compliment d'una data i una o diverses condicions. 

•  LES LÍNIES "VERMELLES": Salut financera del Municipi. Aplicabilitat 
forta, mitjana o dèbil. 

 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 2   

•  Organització, RRHH i competències municipals (o locals).  
•  L'abast que se li doni al sistema competencial local és definitori per al 

manteniment (o el desmantellament) de la cartera de serveis, l'organització 
existent i els RRHH.  

•  Competències "pròpies": el que pretén la Llei (taxar les competències 
municipals a aquells àmbits materials de l'article 25.2 LBRL i la realitat actual: 
legislació sectorial atribueix competències més enllà d'aquest àmbit taxat, una 
interpretació raonable de l'article 25.2 LBRL en relació amb l’article 2 i la 
DTR 2a LBRL. La discutible tesi de la FEMP.  Criteris del Ministeri: en procés 
d'elaboració. 

•  Competències "delegades": assignació de mitjans personals pel delegant. 
Objectiu: "contribuir als processos de racionalització administrativa, generant 
estalvi net de recursos". Àmbits materials de la delegació es projecten sobre 
competències actualment exercides pels municipis.  Article 57: Convenis de 
Col·laboració i acords. 

 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 3  

•  Organització, RRHH i competències municipals (o locals) -2.  
•  "Competències diferents de les pròpies i de les delegades": l'abast i sentit de l'article 

7.4 LBRL. Moment de la seva aplicabilitat: aspecte crític. Exigències per al seu exercici. 
Connexió amb els PEF: 116 bis LBRL. Pot tenir impactes molt seriosos sobre la 
cartera de serveis de determinades entitats locals (les que no compleixin els 
objectius d’EPSF). Paper de l'Administració que exerceixi la tutela financera.  

•  Competències en matèria de salut, serveis socials, inspecció sanitària i 
educació.  

•  Competències diferides o diferides i condicionades.  
•  CCAA han d'aprovar plans de "reestructuració" serveis (salut i serveis socials).  
•  No hi ha normes de traspassos: com s'articulen? DUBTES APLICACIÓ. PROCÉS 

D’ENORME COMPLEXITAT TÈCNICA I DE DUBTOSOS RESULTATS 
 

  



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 3-BIS  

•  SALUT - SERVEIS SOCIALS I EDUCACIÓ. 
•  Com es pot fer efectiva l'assumpció per les Comunitats Autònomes de la 

competència municipal o provincial en matèria de “participació en la gestió de 
l'atenció primària de la salut“? L'escalonament en el termini de cinc anys (vint per 
cent): dificultats (la necessària voluntat de la comunitat autònoma). La gestió dels 
serveis associats requereix “traspassos de personal" i d'instal·lacions (¿ ? ?) 

•  Com fer efectiva l'assumpció per les CCAA de les competències en matèria de 
serveis socials? Competències municipals en matèria de serveis socials: article 25.2 
(mínim) i serveis mínims obligatoris (article 26). Condicionalitat doble (temporal i 
material, finançament): les Comunitats Autònomes. Plans d'avaluació i reestructuració 
de serveis (la disposició transitòria segona LBRL) 

•  El cas singular de les competències educatives (disposició addicional quinzena de la 
LRSAL en relació amb l'article 25.2 LBRL): no hi ha esglaonament ni referències a 
com d'ha de fer. 

•  BUITS NORMATIUS ESPECTACULARS: INSEGURETAT, INCERTESA, 
CONTRADICCIONS I DUBTES DE CONSTITUCIONALITAT.  

 

  



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 4  

•  Organització i recursos humans: gestió integrada o compartida 
de serveis públics locals a "cost efectiu". 

•  Impactes probables sobre prestació de serveis mínims obligatoris en 
municipis de menys de 20.000 h. que siguin prestats a cost efectiu superior: 
la materialització de la gestió implicarà contraure l’organització i plantejar-
se què fer amb els recursos humans "excedents": es traspassen a les 
diputacions o comarques?; en quines condicions i per quin procediment?; 
poden reassignar-se en la pròpia entitat? Buit normatiu absolut. El cas dels 
Consorcis i Mancomunitats. Els problemes relatius al personal en el cas 
dels consorcis que no exerceixin serveis mínims obligatoris i de les 
mancomunitats dissoltes. 

•  Les connexions entre gestió integrada o compartida de serveis mínims 
obligatoris i els plans economicofinancers. 

•  El paper institucional de les diputacions provincials en aquests processos. 
La modulació en el cas de les Comarques.   

 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 4- bis 

•  CONSEQÜÈNCIES SOBRE CARTERA DE SERVEIS, ORGANITZACIÓ I 
PERSONAL: GESTIÓ INTEGRADA O COMPARTIDA, CONSORCIS, 
MANCOMUNITATS  

•  Gestió integrada o compartida: 26.2 LBRL. La prestació es trasllada, l'organització 
desapareix i el personal s'assigna a la nova entitat (?)  

•  Competències "impròpies": risc sostenibilitat o duplicitat (art. 7.4)  
•  Plans economicofinancers (article 116 bis): Activitats impròpies, gestió integrada o 

coordinada, racionalització organitzativa, etc. Conseqüències sobre el personal: greus.  
•  Consorcis: que no prestin serveis mínims obligatoris. Personal propi (dos anys: 

acomiadaments).  
•  Mancomunitats i Entitats Locals menors: s'integren. 
 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 5  

•  Organització i recursos humans: gestió integrada o compartida de 
serveis públics locals a "cost efectiu".  

•  El cost efectiu com a "cost estàndard transvestit".  
•  Impactes aparentment neutres, però poden ser importants sobre l'organització i els 

recursos humans en determinats casos.  
•  Obligació de càlcul del cost efectiu per a tot tipus d'entitats locals abans de l'1 de 

novembre de cada any.  
•  No hi ha llindars de població, però l'afectació més important és per als municipis de 

menys de 20.000 h. (paper Diputació)  
•  Als municipis de més de 20.000 h. pot afectar a través de "pressió mediàtica i 

política" i en la determinació fons de Plans provincials d'obres i serveis, així com en 
la determinació dels criteris en matèria de subvencions. 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 6  

•  Organització i RRHH en un marc d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera:  

•  La condicionalitat del compliment d'objectius EPSF en nombrosos casos: 
impacta directament sobre organització i RRHH (supressió de cartera de 
serveis, ens instrumentals).  

•  Condicionalitat subjecta equilibri financer (ens instrumentals)  
•  L'impacte més fort (almenys potencial): el contingut "addicional" dels plans 

Economicofinancers: proporcionalitat en la seva aplicació.  
•  La "supressió" de les competències ni pròpies ni delegades  
•  La racionalització organitzativa (en què consisteix?)  
•  REGLA: L'entitat local que compleix els objectius d’EPSF i el període mitjà 

de 30 dies de pagament a proveïdors, així com no tingui Pla d'Ajust, òbvia 
sempre que es mantingui les conseqüències més traumàtiques de la Llei pel 
que fa a organització i RRHH. 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 7 

•  ORGANITZACIÓ I MESURES POLÍTICA LOCAL 
•  De contingut fortament “cosmètic”. S'insereixen com a “normes estructurals" en la pròpia 

LBRL, perden per tant el seu caràcter de normes de conjuntura per fer front al dèficit públic. 
•  1.- Règim retributiu dels membres EELL. LPGE estableix màxims d'acord amb barem: 

RETRIBUCIONS Secretaris Estat. Diputacions: municipi amb més població. La LPGE 2014 no 
recull res, publicada abans. Modificació per Reial decret llei 1/2014. APLICABILITAT DIRECTA 
O CONDICIONADA (DTR 10 LRSAL: ENUNCIAT I CONTINGUT). CRITERIS 
INTERPRETATIUS DEL MHAP.  

•  2.- Limitació del nombre de Personal eventual segons una escala en funció de la població del 
municipi (menys 5.000 cap; 5.000 a 10.000 un; 10-20.000 2, etc.). Diputacions, municipi més 
poblat. Noves regles: 

•  A) No personal eventual en un altre tipus d'entitats locals o ens instrumentals. Problemes. 
•  B) Adscrits a serveis generals, tret que el Reglament Orgànic estipuli una altra cosa. 
•  C) Publicació semestral (seu electrònica i Butlletí) del nombre personal eventual 
•  D) Informació al Ple trimestralment per part President 
•  E) Hi pot haver excepcionalment PE en municipis de menys 2000 h 
•  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 10 LRSAL: APLICABILITAT DIRECTA O CONDICIONADA. 

CRITERIS INTERPRETATIUS MHAP.  ACORD PLE.   



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 8 

•  ORGANITZACIÓ I MESURES POLÍTICA LOCAL-2 
•  3.- Limitació del nombre de càrrecs representatius locals amb dedicació 

exclusiva).  APLICABILITAT DIRECTA O CONDICIONADA. DTR 10 
LRSAL.  

•  LES IMPORTANTS MESURES DE LA DISPOSICIÓ 
ADDICIONAL 16 LBRL: 

•  Excepcionalment, si el Ple no arriba a la majoria exigida, la Junta de Govern 
podrà aprovar: 

•  1) Pressupostos de l'exercici següent, sempre que hi hagi pressupostos 
prorrogats 

•  2) Plans economicofinancers, plans de reequilibri i plans d'ajust 
•  3) Plans de sanejament o de reducció de deutes 
•  4) L'entrada de l'entitat en els mecanismes extraordinaris de finançament 
•  CONSEQÜÈNCIES D'AQUEST NOU DISSENY INSTITUCIONAL 
 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 9 

•  Organització i RRHH: Redimensionament sector públic. 
Afectacions indirectes 

•  Fusions de municipis (art. 13 LBRL). Previsió d’impactes. Mesures de 
redimensionament de personal: aprovació cada entitat.  

•  "Competències diferents de les pròpies" (art. 7.4 LBRL): Quina cartera de serveis 
tindrà l'Ajuntament? 

•  Continuar prestant "serveis impropis" si reuneix dos requisits: a) si compleix els 
objectius de la LOEPSF, i b) si no incorre en duplicitats (informes vinculants de la 
CA i administració amb la tutela financera) 

•  Subsidiarietat de les formes de gestió directa a través d'entitat pública empresarial i 
societat mercantil local (85.2 LBRL). Memòria econòmica (sostenibilitat i eficiència); 
Cost del servei Informe al Ple; informe de l'interventor local. Funcionaris (EBEP 9.2 
CE).  

•  Plans economicofinancers per desviació objectius de la LOEPSF: mesures de 
reestructuració (116 bis LBRL) 

•  Traspassos de personal Salut, serveis socials i educació.  
 

 
 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 10 

•  Redimensionament sector públic instrumental local 
•  Disposició addicional novena de la LRBRL (segons LRSAL) 
•  PRIMERA REGLA: Si l'entitat local té Pla d'Ajust o Pla economicofinancer 

no poden crear entitats instrumentals de cap tipus durant la vigència 
d'aquests plans (tampoc els organismes autònoms podran fer-ho). Sacrifici 
de la potestat d’autoorganització dels ens locals (per una condició “a 
priori”: pla d’ajust?)  

•  SEGONA REGLA: Tampoc podran, durant el període de vigència dels 
plans, realitzar aportacions patrimonials ni tampoc subscriure ampliacions 
de capital de les EPES i empreses públiques. Excepcionalment es 
permeten aquestes aportacions si es compleix amb determinades 
condicions (EPSF i pagament proveïdors). 

•  Conseqüències d’inviabilitat dels ens instrumentals: afectació directa al 
personal (tipus d’activitat) 

 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE RRHH 11 

•  Redimensionament sector públic instrumental local-2 
•  TERCERA REGLA: Encara que l'Administració "matriu" tingui una situació 

economicofinancera sanejada si es tracta d'entitats que desenvolupen activitats 
econòmiques i tenen desequilibri financer, disposen de 2 mesos per aprovar un Pla 
de reequilibri, amb informe interventor. PERÒ l'entitat local només podrà realitzar 
aportacions patrimonials o subscriure ampliacions de capital SI COMPLEIX 
OBJECTIUS EPSF I TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS NORMATIVA 
MOROSITAT. IMPACTES DIRECTES SOBRE PERSONAL 

•  Si 31 desembre 2014 no han corregit el desequilibri, en el termini màxim de 6 
mesos des de l'aprovació anual dels comptes o la liquidació del pressupost hauran 
de dissoldre l'entitat instrumental. En tot cas aquesta dissolució serà efectiva amb 
data de 31 d'agost de 2015. 

•  AJORNADA PER DETERMINADES ACTIVITATS D'AQUESTES ENTITATS 

INSTRUMENTALS (AIGÜES, RESIDUS, TRANSPORT PÚBLIC). 
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•  Redimensionament sector públic instrumental local-3 
•  QUARTA REGLA: Els ens instrumentals adscrits a entitats locals, no poden constituir ens 

instrumentals dependents a partir de l'entrada en vigor de la Llei Prohibició Holdings. "Pro 
futur”. Limitacions potestat d’organització.  

•  CINQUENA REGLA: Els ens públics instrumentals (inclosos Consorcis), que a l'entrada en 
vigor d'aquesta llei estiguin vinculats a altres ens instrumentals locals, QUE A l'ENTRADA EN 
VIGOR D'AQUESTA LLEI NO ESTIGUIN EN SITUACIÓ DE SUPERÀVIT, O EQUILIBRI han 
de ser dissolts en el termini de 3 mesos des d’entrada en vigor d'aquesta Llei i iniciar la 
liquidació en els tres mesos posteriors. Si el control no és exclusiu, han de procedir a la 
transmissió de la seva participació en el termini de tres mesos. CONSEQÜÈNCIES SOBRE EL 
PERSONAL.  

•  AJORNADA PER DETERMINADES ACTIVITATS D'AQUESTES ENTITATS INSTRUMENTALS 
(AIGÜES, RESIDUS, TRANSPORT PÚBLIC). 

•  Solucions? Marge de maniobra escàs. Agrupacions d'Interès Econòmic (Llei 1991; Reglament 
comunitari 1985). S'han suavitzat algunes regles, però endurit altres. 

•  Disposició Addicional 12 LBRL: Retribucions contractes mercantils i d'alta direcció 
sector públic instrumental. Membres òrgans de govern: reducció en funció de tipus 
d'entitat. Competència Ple. 
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•  Mesures relatives a funció pública local i RRHH:  
•  El nou article 92 LBRL:  
•  Redefinició del sistema de fonts en l'article 92 LBRL. 
•  Preferència aplicativa de la LBRL en matèria de funció pública sobre l'EBEP i la resta 

de les lleis (legislació de l'Estat i de les CCAA): trenca la pretensió de l'EBEP i acaba 
amb la fórmula ambigua de l'article 3.1 d'aquest text.  

•  La regla general és que els llocs de treball de l'Administració Local i dels seus 
organismes autònoms es proveeixin per funcionaris.  

•  Reserva de funcions a funcionaris públics: article 9.2 EBEP, junt un afegit: "les que 
impliquin exercici d'autoritat, i, en general, aquelles que en desplegament d'aquesta 
Llei, es reservin als funcionaris per a major garantia de l'objectivitat, imparcialitat i 
independència de l'exercici de la funció "(antic 92 LBRL). Reformulació que implica 
més intensitat que el 9.2 EBEP (referència de l'article 85 LBRL, reenvia al 9.2 EBEP, 
però no a la regla del 92 de la LBRL, incongruent) 



IMPACTES ORGANITZATIUS I DE 
RRHH 13c 

•  Funcions reservades a funcionaris públics: article 92 de la LBRL. Article 85 bis LBRL: 
article 9.2 EBEP. 

•  Funcionaris amb habilitació "nacional”. Vaivens constants en la regulació. Derogació de 
l'EBEP: “ressuscita" la LBRL i la normativa reglamentaria. Recentralització competències. S'amplia 
l'àmbit de la Lliure Designació. 

•  Paper de l'interventor: Es modifiquen els articles 213 i 218 TRLHL. Però s'ha desactivat la 
regulació extensiva del Projecte. PERÒ EL PAPER DE LA INTERVENCIÓ ÉS CLAU EN 
L'APLICACIÓ D'AQUESTA LLEI. 

•  Normes sobre personal directiu: funcionaris (amb matisos). S'han rebaixat les exigències 
tant pel que fa al personal directiu dels municipis de gran població i en les Diputacions 
Provincials. REFERÈNCIA AL REGLAMENT ORGÀNIC. MODEL CORPORATIU.  

•  Limitacions retribucions funcionaris locals. LPG: no s'ha recollit cap previsió. S'incorpora 
com a mesura estructural i es pot activar en algun moment. Pot tenir conseqüències importants 
sobre les estructures retributives. 

•  Retribucions contractes mercantils i directius EEII. 
•  S'han eliminat les normes relatives a traspàs de personal, tret de les disposicions 

transitòries primera i segona (serveis socials i salut). Problemes aplicatius. 
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•  ALGUNES CONCLUSIONS: 
1.  Impacte directe de la LRSAL sobre l'organització i personal és relatiu, però hi ha certes 

conseqüències immediates. 
2.  Els majors impactes són a mitjà / llarg termini: veure Pla Pressupostari 2014. 
3.  S'obren infinitat d'incògnites i incerteses: afectació al clima laboral i a la prestació de serveis. 
4.  Les mesures més traumàtiques poden provenir de diferents fronts: caracterització de la 

competència i supressió serveis impropis, gestió integrada o compartida de serveis mínims, 
fusió de municipis, plans economicofinancers, plans de redimensionament del sector públic 
instrumental, dissolució mancomunitats, nou règim jurídic dels consorcis, dissolució d'entitats 
locals menors, etc. 

5.  Afectació a l'organització política, administrativa i al personal. 
6.  Els instruments de planificació de RRHH com a base de les reassignacions, declaració de 

situacions administratives o desvinculacions del personal. 
7.  Problemes de gestió política: tensions amb els agents socials. 
 


