Emiliano Cordero Soria (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 31/05/2021
HASH: 78e574a879ef6faa66cffd942bca99aa

CERTIFICAT

Expedient núm.: 1001/2019

Òrgan col·legiat:
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El Ple

Josep Berdagué Pujol, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Canovelles en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de
maig de 2021 adoptà per 16 vots a favor, onze del grup municipal Socialista, dos del
grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, dos del grup
municipal En Comú Podem, i un del grup municipal Ciutadans Canovelles; cap vot en
contra; i cap abstenció, l’acord següent:

La Memòria d’Alcaldia de consulta pública prèvia a l’elaboració de la normativa
reguladora de les prestacions d’urgència social de data 26 de març de 2021, posa de
manifest la voluntat de l’Ajuntament de Canovelles de disposar d’un Reglament propi
de prestacions econòmiques d’urgència social que permeti garantir el mínim de
suficiència en matèria de recursos i d’igualtat d’oportunitats entre tots els veïns i veïnes
del municipi en situació o risc d’exclusió social, especialment en un context com
l’actual, on les conseqüències socials i econòmiques sobrevingudes arran de la
COVID-19 han incrementat en gran mesura el percentatge de ciutadania
potencialment vulnerable en termes socials i d’inclusió.
Per Decret d’Alcaldia núm. 377 de 26 de març de 2021 es va resoldre, en primer lloc,
obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa reguladora de
les prestacions d’urgència social, amb el contingut de l’esmentada Memòria, i en
segon lloc, constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de
l’avantprojecte de la normativa reguladora referenciada, formada pels membres
següents:







Emiliano Cordero Soria, alcalde de Canovelles com a president de la Comissió
d’Estudi.
Yolanda Sánchez Bueno, delegada de l’àrea de serveis a les persones,
benestar i acció comunitària.
Josep Berdagué Pujol, secretari municipal.
Oscar Lomas Cortés, interventor municipal.
Montserrat Coll Mañosa, coordinadora de serveis socials.
Mercè Grau Grau, TAG de la secretaria general, com a secretària de la
Comissió d’Estudi.
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"Relació de fets

L’esmentada Memòria ha estat sotmesa a consulta pública des del 29 de març de
2021 fins el 21 d’abril de 2021, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al
Portal de transparència i al Tauler d’anuncis de la Corporació. Durant aquest període
no s’ha presentat cap suggeriment i/o opinió. Posteriorment, es va publicar al Portal
web de l’Ajuntament el text de l’avantprojecte de Reglament en compliment del que
determina l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Des dels serveis socials municipals es va elaborar l’avantprojecte de Reglament a
partir del "Model de Reglament Tipus de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social"
elaborat per la Diputació de Barcelona i publicat en data 5 de maig de 2016 al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
La Comissió d’Estudi es va reunir en data 4 de maig de 2021 per a revisar el document
i incorporar les esmenes i suggeriments formulats pels seus membres per tal de
consensuar el text final del Reglament que es vol aprovar.
En data 10 de maig de 2021, la coordinadora de serveis socials ha emès informe
relatiu a la repercussió i efectes que tindrà el present reglament en el compliment dels
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En data 12 de maig de 2021, la coordinadora de serveis socials ha informat
favorablement la proposta de Reglament que consta incorporada a l’expedient.
Vist l’informe de Secretaria i Intervenció incorporat a l’expedient en data 13 de maig de
2021.
Fonaments de dret






Aprovació inicial pel Ple de la Corporació.
Informació pública amb audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies
per la presentació de reclamacions i suggeriments; l’esmentada informació
pública es durà a terme mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del
termini.

L’article 10.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal procedir a publicar en el Portal de
transparència les decisions i actuacions de rellevància jurídica, entre les quals inclou a
la lletra c) Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat
de tramitació en què es troben.
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L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local
reglament i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals indiquen el procediment
següent per tramitar la proposta de Reglament:

És pels motius anteriorment esmentats que la Comissió Informativa emet dictamen
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de
l'Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR inicialment el Reglament de prestacions econòmiques d’urgència
social de l’Ajuntament de Canovelles, el document del qual consta a l’expedient.
Segon. SOTMETRE l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte Reglament de
prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Canovelles, a
informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària, en el Tauler d'anuncis de la Corporació i al
Portal de transparència, perquè es pugui examinar l'expedient i formular les
reclamacions i els suggeriments que s’estimin pertinents.
Tercer. DISPOSAR que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant l'esmentat termini, el Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social
de l’Ajuntament de Canovelles es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés del Ple.
Quart. COMUNICAR el present acord als serveis socials municipals."
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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