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AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLES
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F_SALIDA

NOTIFICACIÓ

Consell Comarcal del Vallès Occidental
Registre General
SORTIDA
Data 31-12-19 12:45:18
Codi S/2471/2019

La Gerència d’aquest Consell Comarcal, mitjançant RESOLUCIÓ núm.463 / 2019 de
18 de desembre de 2019, ha resolt el següent:
“
1.- Antecedents de fet:
I. El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 23/11/2017 va ratificar el
Decret 235/2017, de data 27 d’octubre, d’aprovació de l’Addenda al Contracte Programa
2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell comarcal del Vallès Occidental, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al
2017.
II. En l’Addenda 2017 es va atorgar al Consell Comarcal una aportació de 62.310,00 € en
concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de subministraments
bàsics de llum, aigua i gas compresos dins el període de l’1 de juliol de 2017 al 30 juny
de 2018.
III. Que amb l’addenda 2017, tal i com s’indica al punt vuitè ja es van justificar 31.155,00
€ de les despeses derivades de subministraments compresos dins del període que va de
juliol a desembre 2017 i que la quantitat de 31.155,00 € per al període que va de gener
a juny del 2018, s’ha de justificar el gener del 2019.
IV. El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 15/11/2018 va ratificar el
Decret 242/2018, de data 30 d’octubre, d’aprovació de l’Addenda al Contracte Programa
2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell comarcal del Vallès Occidental, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, pels
exercicis 2018 i 2019.
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V. La Fitxa 1, detalla l’aportació per ajuts d’urgència social per pobresa energètica de
168.237,00 € distribuït en 3 períodes de la següent manera:
1r. període – 2n semestre 2018
2n. període – 1r semestre 2019
3r. període - 2n semestre 2019

68.541,00 €
49.848,00 €
49.848,00 €

VI. Que els municipis de l’àrea bàsica han presentar els certificats de la despesa
executada del període de gener a octubre de 2019 per un import total de 43.954,01 €, i
en funció d’aquest import s’ha fet la distribució.
VII. En el Plenari de l’àrea bàsica celebrat el 27 de febrer de 2019, es va informar
sobre la despesa municipal pel que fa als ajuts d’urgència social i els ajuts d’urgència
social en pobresa energètica així com el finançament que es rebia a través del
Contracte Programa, acordant que en temes com la pobresa energètica calia una
distribució més equitativa entre els municipis.
La proposta acordada va ser que hi hagués una aportació mínima per cada municipi i
la resta distribució segons ràtio poblacional i sempre que es justifiqui la despesa.
VIII. Un cop analitzada la documentació de despesa justificativa presentada pels
municipis de l’àrea bàsica de serveis socials, es proposa fer la distribució de la subvenció.
Per fer el repartiment s’ha determinat una aportació fixe de 600 € per cada ajuntament
que ha justificat despesa i la resta per criteri poblacional.
IV. Un cop finalitzat l’any 2019, els ajuntament hauran de presentar els certificats de la
despesa executada per la resta del període de 2019 i en base al justificat es farà la
distribució de l’import restant de la subvenció.
X. Vist l’informe de distribució emès pel serves tècnics de l’Àrea de Drets Socials de
data 9 de desembre de 2019.
XI. Per atendre aquesta despesa xifrada en 49.848,00 €, existeix la partida
pressupostària 04-2311D-46200, del vigent pressupost de la Corporació per a l’exercici
de 2019, una dotació suficient al respecte.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
a) Normativa de Serveis Socials:
- Articles 83, 84.2.m) i 166 de la LO 2/2006, de 19 de juliol, de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya (EAC)
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
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- Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
b) Normativa de règim local:
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual, s’aprova el text refós de la
Llei d’organització comarcal de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL), en concret,
els articles 25 i 27 i la Disposició Transitòria Segona.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) – títol III -.
c) Normativa de subvencions:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2018.
d) Normativa de procediment administratiu:
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
2on.- Marc competencial
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents
de les pròpies i les delegades, i
(ii) redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i només manté
l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a
servei mínim i obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la
prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
- L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la
prestació “global” dels serveis socials.
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- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes
assumiran en data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències
que es preveien com a pròpies del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat
que les Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació
de serveis socials al municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la gestió
de serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit
supramunicipal de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes
anteriorment exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot
atribuir competències <pròpies> al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que
gestiona la comarca per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar
prestant en les mateixes condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins
d’aquest marc competencial dels Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix
com a competències municipals, entre d’altres, la de 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 i complir les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics.
3er.- Òrgan competent.
Per tot això, aquesta gerència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 16.1.c)
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Organització comarcal de Catalunya,
RESOL
Primer.- Aprovar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament del
finançament als ajuntaments de l’àrea bàsica que es relacionen referent als ajuts
d’urgència social pobresa energètica amb aplicació a la partida pressupostària 04-2311D46200.
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MUNICIPI

St. Quirze del Vallès

TOTAL
justificat
Gener
octubre
1.745,85

Import
Total
distribució
11.478,93

Pendent
Justificar

-9.733,08

En base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva
d’aquesta RESOLUCIÓ.
Segon.- Procedir a efectuar les anotacions comptables que siguin necessàries per a
reflectir la present Resolució, encomanant-se als serveis econòmics del consell comarcal.
Tercer.- Comunicar les precedents disposicions als ajuntaments abans relacionats.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
RECURSOS CONTRA L’ACTE
Si voleu impugnar el present acte, que exhaureix la via administrativa, podeu d’interposar
recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat contenciós administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació i
conformitat amb allò que disposa l’art. 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament i amb caràcter previ, podeu efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha
dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sens perjudici de que pugueu interposar qualsevol altre recurs que estimeu
pertinent.
F_FIRMA_114
Signat digitalment per:
Secretari/ària accidental
Meritxell Montfort Camprubí
31-12-2019 09:58
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