D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i amb la finalitat de millorar la participació dels
ciutadans en els procediments normatius, s'estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració
dels projectes normatius de les Administracions Locals, s’ha de substanciar una consulta
pública per mitjà del portal web de l’administració, per tal d’obtenir l’opinió dels subjectes i
organitzacions més representatives potencialment afectats per l’actuació normativa.
El mateix precepte preveu, amb independència de la consulta pública, un tràmit d'audiència
prèvia en el portal web de l'administració per tal que els ciutadans afectats puguin realitzar
aportacions addicionals a la norma.
De conformitat amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local,
l'Ajuntament d'Eivissa és administració competent en la prestació de serveis socials i de
promoció i reinserció social. Amb la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, i amb el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de
serveis socials 2017-2020 i s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i
locals, s’estableix un catàleg de prestacions socials que cal garantir en els diferents nivells
existents dins la xarxa de serveis socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
entre els quals, s’hi troben els que es gestionen des de la Regidoria de Benestar Social. Per
aquest motiu, s’ha impulsat un esborrany de reglament que reguli aquelles prestacions de
caire econòmic que ha de tramitar la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa.
Amb aquesta mesura, s'ha acordat l'obertura d'un període de deu dies de consulta pública
alhora que d'audiència per tal que les persones que es considerin potencialment afectades
per l’aprovació del Reglament i/o amb interessos legítims puguin presentar els suggeriments
i les opinions que estimin pertinents al text del Reglament, amb caràcter previ a la seua
aprovació inicial per l'Ajuntament.
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa i els objectius de la norma
El Reglament pretén dotar d’un marc regulador per l’accés a les prestacions econòmiques
que disposa l’Ajuntament d’Eivissa, destinades a l’atenció a famílies i persones socialment
més vulnerables i en situació o risc d’exclusió social, amb l’objectiu prioritari de consolidar
l’autonomia de les persones i famílies que accedeixen a la Xarxa de Serveis Socials
Municipals.
Mitjançant aquest Reglament l’Ajuntament disposarà d’un document que reforça la tasca que
té encomanada i que permet a les persones i famílies més vulnerables del municipi, sumar
recursos per incidir a l’arrel de la problemàtica a la que cal fer front. D’aquesta manera la
gestió municipal del deure d’atenció a les persones i famílies més desafavorides, es veurà
simplificada i agilitzada.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Amb l’aprovació del Decret 66/2016 on s’estableix la cartera bàsica de serveis socials, es

Codi Validació: 4246PXXWYPME5C44ZQT973RA5 | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Juan Ribas Ferrer (1 de 1)
Regidor
Data Signatura: 03/07/2018
HASH: 29850070c2b4a2335013f3ce40809863

CONSULTA PÚBLICA I AUDIÈNCIA PRÈVIA DE L'ESBORRANY DEL REGLAMENT DE
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

requeria d’una norma a nivell municipal que regulés l’accés en les prestacions econòmiques
que es disposen dins el municipi d’Eivissa. Amb la publicació d’aquest decret, la legislació
que desenvolupa la pròpia llei 4/2009 de serveis socials i el Decret 48/2011 pel qual es
regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris
bàsics, conjuntament amb el reglament que ens ocupa, permet desenvolupar un marc
normatiu sobre les prestacions econòmiques dins serveis socials municipals, que clarifica,
n’ordena i en regula tant la seva tramitació, com la tipologia, quanties i disponibilitat de les
mateixes, que conjuntament amb les instruccions internes, i planificacions existents pel
funcionament d’aquest apartat, crea un cos ben dotat normativament per afrontar amb
garanties les disposició de les prestacions econòmiques de les quals disposa la Regidoria
de Benestar Social.
Els objectius de la norma
El reglament cerca regular l’accés a les prestacions econòmiques que disposa l’Ajuntament
d’Eivissa, destinades a l’atenció a famílies i persones socialment més vulnerables i en
situació o risc d’exclusió social. D’aquesta forma es normativitza l’accés a les prestacions
amb l’objectiu prioritari de consolidar l’autonomia de els persones i famílies que accedeixen
a la Xarxa de Serveis Socials Municipals.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Amb l’aprovació del Reglament l’Ajuntament d’Eivissa, com s’ha exposat anteriorment,
gaudirà d’un marc normatiu eficient que li permetrà regular l’accés a les prestacions
econòmiques que disposa sense acudir als procediments si cal més complexes i més llargs
que es regien en el passat per a la seva aplicació, i evitar treballar fora d’un marc normatiu
que dificultava encara més la feina dels professionals produïda en gran part, per la diversitat
de casuística que es presenten en els serveis.
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