
Exp. 5581/2018
MEMÒRIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
DE  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  REGULADOR  DE  LES  PRESTACIONS 
D’URGÈNCIA SOCIAL I DEL PUNT DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció 
definitiva del projecte de  modificació del Reglament, es duu a terme una consulta pública, a 
través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb la voluntat de recollir  
l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives potencialment afectats per la 
futura  norma.   Amb  aquesta  iniciativa  es  vol  donar  resposta  al  dret  constitucional  de 
participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la Constitució Espanyola. 

Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents aspectes: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
c) Els objectius de la norma 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

ENTITAT PROPONENT Ajuntament de Roda de Berà

REGIDORIA DELEGADA Serveis socials 

TIPUS DE NORMA Reglament Municipal (modificació)

OBJECTE DE REGULACIÓ Ampliar  el  ventall  de  possibles  beneficiaris  de  les 
prestacions i  agilitzar  els  tràmits  del  procediment  per 
poder resoldre les sol·licituds amb més rapidesa.

A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

El  Reglament  regulador  de  les  prestacions  d’urgència  social  i  del  punt  de  distribució 
d’aliments es va aprovar inicialment per acord de ple de la Corporació de data 28 de juliol de 
2016, acord que va esdevenir definitiu per manca de  formulació d’al·legacions durant el 
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termini d’informació. El text del reglament va ser publicat en el BOP de Tarragona número 
188 de 3 d’octubre.

El  preàmbul  del  reglament  ja  apunta  la  conveniència  de  sotmetre  la  norma  a  revisions 
posteriors  per  ajustar-se  a  la  realitat  socioeconòmica  del  moment  i  a  les  diferents 
casuístiques que el departament de Serveis socials de l’Ajuntament de Roda de Berà pot 
trobar-se en el seu dia a dia, donada la complexitat de les situacions de vulnerabilitat i/o 
exclusió social. Així, després d’un any i mig de rodatge, s’han detectat algunes qüestions 
que  requereixen  una  revisió,  sigui  per  tal  d’incrementar  la  cobertura  social,  ampliant  el 
ventall  de  possibles  beneficiaris,  sigui  per  clarificar  alguns  tràmits  del  procediment  per 
garantir que les resolucions s’emetin sense esgotar el termini màxim, fixat en un mes.

B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

La necessitat de procedir a la redacció i aprovació de la modificació del Reglament regulador 
de les prestacions d’urgència social i del punt de distribució es fonamenta en la necessitat 
d’adaptar la norma a la realitat socioeconòmica del moment, un cop detectades aquelles 
qüestions que en la pràctica plantegen problemes i per a les que la norma no dona una 
solució o constitueix un obstacle. 

En concret, els articles que es sotmeten a revisió són: 

- El 5, reguladors dels requisits per poder ser beneficiari dels ajuts.
- El 11, que regula els ajuts d’urgència en matèria d’habitatge , als efectes de modificar 

els  requisits  exigits  per  poder  ser  beneficiaris  dels  mateixos,  amb la  finalitat  de 
suavitzar-los per ampliar les possibilitats d’accés als ajuts. 

- El  18,  en quan als  tràmits  del  procediment,  per  mirar  d’establir  mecanismes per 
agilitzar el procés de concessió dels ajuts.

Tanmateix, s’aprofitaria la revisió de la normativa per mirar d’introduir les modificacions que 
resultin preceptives per adaptar-la a la nova legislació de protecció de dades,  que va entrar 
en vigor el 25 de maig de 2018.

Finalment,  s’aprofitaria  la  consulta  per  rebre  suggeriments  o  aportacions  dels  ciutadans 
sobre qualsevol altre aspecte de la regulació continguda en el reglament que es consideri 
susceptible de millora o adequació, i que estigui directament relacionada amb la tipologia 
d’ajuts regulada en el reglament sotmès a revisió.

C. OBJECTIUS DE LA NORMA 

La modificació  reglament tindrà com a objectiu que famílies que fins ara no es podien acollir 
als ajuts regulats  en el  reglament  però  que es troben en situacions de vulnerabilitat  i/o 
exclusió  social  transitòries,  tinguin  la  possibilitat  de  demanar-ho  i  afrontar  situacions 
sobrevingudes i puntuals.  
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Tanmateix, es considera necessari  clarificar el caràcter dels informes que cal tramitar en 
l’expedient  (preceptius  /  vinculants)  per  mirar  d’agilitzar  la  tramitació  i  garantir  que  les 
resolucions dels expedients sigui lo més ràpida possible.

Tanmateix,  es  vol  revisar  l’adequació  de  la  norma  a  les  obligacions  derivades  de  la 
normativa  de  protecció  de  dades,  per  valorar  la  introducció  d’alguna  previsió  sobre  el 
tractament de les dades personals d’aquests expedients.

D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES 

Com sigui que es tracta de modificar una norma reglamentària ja existent, no es contempla 
altre solució, reguladora o no reguladora. 

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge

La secretària Comissió redactora 2
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