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Jsa/csm
Expt: 3459/20 General 2770/20
Ass: Creació Comissió elaboració Reglament Prestacions d’Urgència Social
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que en data 27 de juliol de 2006 es va aprovar Llei 13/2006, de prestacions
socials de caràcter econòmic, la secció tercera de la qual regula les prestacions
econòmiques d’urgència social, en què es va tenir en compte el principi d’autonomia
local. Així, la creació d’aquestes prestacions correspon als ens locals i la llei en
determina només els trets bàsics, com la finalitat, els beneficiaris i la valoració de
les situacions d’urgència.
Atès que les prestacions econòmiques d’urgència social es defineixen com les
aportacions dineràries fetes pels ens locals que tenen la finalitat d’atendre
determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no
disposen de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i no estan en
condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts, així com és un recurs
contemplat a la cartera dels Serveis Socials d’atenció bàsica, i per tant, és una
prestació a la qual qualsevol ciutadà en pot ser beneficiari, es considera necessari
establir una regulació d’aquestes prestacions, en forma de reglament, o
d’ordenança.
En aquest sentit, les Corporacions municipals estan facultades per intervenir en
l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal i com
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i 220 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
El procediment legal d’aprovació de les ordenances o reglaments municipals
implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1985, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució
per la qual s’iniciï l’expedient de formació de la citada ordenança i la designació
d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la
norma.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament,
en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de la LMC i els
articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada format
l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment
pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats pel termini
mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci al BOP i des
de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, en ambdós
tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions.
Atès que en data 14 d’abril de 2020, l’alcalde va dictar Providència d’alcaldia, en la
qual constava el següent:
“DISPOSO
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PRIMER. Que s’incoï expedient sobre l’ATORGAMENT D’AJUTS D’EMERGÈNCIA SOCIAL
DERIVATS DEL COVID-19, destinats a atendre situacions de molta precarietat i de molta urgència,
amb acompanyament de professionals de serveis socials municipals
SEGON. Que per la Àrea de Servei i Atenció a les Persones s'emeti proposta d’instrucció sobre el
procediment i resolució dels esmentats ajuts d’emergència social.
TERCER. Que s’elabori, per part del Serveis Socials Municipals, proposta de Reglament de
prestacions d’urgència municipal de la Roca del Vallès, quan s’acabi la crisi actual.
QUART. Que s’incoï expedient per l’aprovació de les BASES I LA CONVOCATORIA PER A
L’ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DERIVATS DEL COVID-19, per atendre situacions
d’urgència social que no necessitaran d’un acompanyament personalitzat de serveis socials”

Vist que el punt tercer indica que s’ha d’elaborar la proposta de Reglament de
prestacions d’urgència social de caràcter municipal, per part dels serveis socials
municipals.
Atès que per a l’elaboració de l’esmentat reglament és necessari constituir una
Comissió d’Elaboració del Reglament .
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 28 de
novembre de 2020
És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,
RESOL:
Primer.- Aprovar formar la comissió d’estudi del Reglament de prestacions
d’urgència social de la Roca del Vallès
Segon.- Aprovar nomenar els membres de la Comissió segons es relaciona:















Sr. Albert Gil, Alcalde i President de la Comissió
Sra. Roser Moreno, regidora de Benestar Social i Família
Sr. Albert Bassa, regidor d’Ensenyament, Obres i Serveis
Sra. Ainoa Herrera, regidora de Comunicacio i Joventut
Sra. Raquel Vilardebó, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i
Consum
Sra. Laura Alvarez, regidora de Cultura i Festes, Igualtat i Solidaritat
Sr. Francisco Garcia Lorenzana, regidor
Sra. Emilia Sanchez-Cortés, regidora
Sr. Dani Martín, regidor
Sr. Carlos Marín, regidor
Sra. Laura Naveros, interventora accidental
Sra. Carme Sanahuja, cap de l’àrea de Servei i Atenció a les Persones;
Sra. Anna Ramoneda, coordinadora de SSB del Consell Comarcal del Vallès
Oriental;
Sr. Antoni Peralta, secretari, que actuarà com a secretari de la Comissió
amb veu i vot, o persona en qui delegui.
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Tercer.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar a aquesta Alcaldia
l’avantprojecte d’Ordenança per a la seva elevació posterior al Ple, abans del dia 1
de març de 2021.
Quart.- Notificar l’acord a tots els membres de la Comissió d’Estudi per a la
redacció del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social.
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