
 
 

 

EXP. 90/2021 
 
 

MEMÒRIA 
 
 
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT 
MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL EN EL MUNICIPI 
DE RODA DE BERÀ 
 
 
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 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 

 
OBJECTE DE REGULACIÓ  
 

 
Implementació de competències en matèria de serveis 
socials. 
  

 
 
 
A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA. MARC 
NORMATIU 

 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa en l'article 84.2.m) que els governs locals de 
Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la 
regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics 
d’assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants i l'article 166.1.a) 



 
 

 

atorga competència exclusiva a la Generalitat en matèria de serveis socials, que inclou en tot cas 
les prestacions econòmiques. 
 
Així mateix, les competències municipals bàsiques en matèria de serveis socials estan reflectides 
en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 26 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 
en la redacció donada per llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL), amb el sentit literal següent: 
 

• Article 25.2.e) “evacuació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social”. 

 
• Article 26.2.c) “Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció 

immediata a persones en situació de risc o exclusió social” en municipis amb una població 
superior a 20.000 habitants.  

 
Per la seva banda, l'article 66.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya, atorga competència pròpia al municipi 
en matèria de prestació dels serveis socials.  
 
En data 8 de març de 2016, el Tribunal Constitucional va dictar nota informativa núm. 19/2016, 
arrel de la resolució del recurs d’inconstitucionalitat 1792/2014, que va donar lloc a la declaració 
d’inconstitucionalitat, entre d’altres, d’algunes disposicions introduïdes en la LBRL per la LRSAL, 
el que determina que es pugui concloure que els ens locals tenen competències en l’àmbit dels 
serveis socials per atribució de la normativa sectorial catalana (LSSC), i poden subscriure convenis 
de delegació de competències sense estar subjectes a la previsió anteriorment contemplada per 
l’article 57.bis de la LBRL. 
 
Aquest normativa sectorial es recull en l'article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis 
socials, que atorga (1) competència als municipis en matèria de serveis socials, i els articles 6.4 i 
30.1 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de Catalunya, 
que atorguen als ens locals la (2) competència per establir les prestacions d’urgència social. 
 
L’Ajuntament, en exercici d’aquesta segona competència, ha regulat el règim d’atorgament de 
prestacions socials d’urgència, el que ha permès atendre a les necessitats més imperioses dels 
veïns de Roda de Berà en els àmbits de l’habitatge, de serveis bàsics, i aliments.  
 
No obstant, d’acord amb l’article 31 de la llei 12/2007, de serveis socials esmentada, l’Ajuntament 
pot anar més enllà de la regulació de la concessió de prestacions socials pels  casos d’extrema 
necessitat, i crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. Aquest 
és l’objecte del Reglament quin estudi i redacció vol iniciat l’Ajuntament. 
 
 
 
B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ  

 
La necessitat de procedir a la redacció i aprovació del Reglament regulador de les prestacions 
econòmiques de caràcter social recau en la conveniència d’establir el pla estratègic municipal en 
matèria de serveis socials i implementar una cartera de serveis socials adequada a la problemàtica 
dels veïns de Roda de Berà, el que és més necessari en aquests moments, per pal·liar en la 
mesura del possible l’impacte econòmic i social derivat de la Covid 19. 
 
 



 
 

 

 
 
C. OBJECTIUS DE LA NORMA  

 
El reglament ha de donar compliment als principis que han d'imperar en la relació entre 
l'administració i la ciutadania en matèria d'objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança 
legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible 
com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Entre els seus 
objectius s’ha d’incloure: 

- Regular les prestacions econòmiques de caràcter social que vagin més enllà de la 
intervenció per pal·liar situacions d’urgència social  

- Proposar criteris i barems d'accés de les famílies a les prestacions econòmiques de 
caràcter social 

- Proposar als serveis socials un circuit o protocol d'atorgament de prestacions econòmiques 
àgil. 

- Emmarcar l'atorgament de prestacions socials en el marc legal vigent, que modifica les 
atribucions municipals en matèria de serveis socials. 

 
 
D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES  

 
Com sigui que l’objectiu és principalment establir les condicions en que aquest Ajuntament, a 
través dels seus serveis socials, ha de implementar les seves competències bàsiques i les 
reconegudes per la normativa sectorial catalana, l’eina per a fer-ho és a través de la seva pròpia 
regulació en la que es doni resposta ajustada a les necessitats de la ciutadania, de la mateixa 
forma que es va fer amb el reglament regulador de les prestacions d’urgència social i del punt de 
distribucions d’aliments de Roda de Berà. 
 
En aquest sentit el Reglament ha de constituir una regulació jurídica municipal de l’aplicació de la 
despesa amb objectiu assistencial, i constitueix, per tant, un instrument de primer ordre per a les 
polítiques publiques locals d’aquest municipi.  
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