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[Obertura del període de consulta pública previ a la tramitació de l’aprovació de 

reglament  de prestacions econòmiques de serveis socials 

 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en el seu article 133, regula la participació de la ciutadania, 
les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes 
amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, 
se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà 
l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives, potencialment 
afectades per la futura norma.  
 

Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de serveis socials 
 

 
Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 
 
Amb l’aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de serveis socials es vol 
actualitzar a les circumstàncies actuals el reglament del 2012 i es vol millorar la seguretat 
jurídica dels ciutadans respecte les prestacions econòmiques de serveis socials.  
 
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
 
La necessitat de l’aprovació de la norma ve donada per tal  d’establir un règim jurídic 
comú a les diferents prestacions econòmiques que es donen des dels serveis socials de 
l’Ajuntament del Masnou.  
 
Els objectius de la norma 
 
L’objectiu que es pretén assolir amb l’aprovació d’aquesta normativa reguladora és la de 
disposar d’un Reglament municipal actualitzat, regulador de les diferents prestacions 
econòmiques dels serveis públics, que fixi els barems, criteris i procediments en base als 
quals l’Ajuntament concedirà aquests ajuts.  
 
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
 
No es contemplen altres solucions alternatives o possibles respecte a l’aprovació d’un 
Reglament actualitzat que ha de regular el procediment de concessió i els criteris de 
valoració de les situacions de necessitat, així com definir els destinataris i establir els 
requisits que aquests han de reunir per poder accedir a les diferents prestacions.  
 
Els ciutadans, organitzacions, i associacions que així ho considerin podran presentar 
opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 15 dies a comptar des de 
l’endemà al de la publicació del present anunci a la web municipal. 
 
Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre 
a través dels mitjans previstos en l’article 16.4. de la Llei 39/2015 (LPACAP), i en 
particular:  
 

- A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou (Carrer Roger de Flor, 
23, 08320 El Masnou) 

- A través de l’e-tramit, el mòdul de tramitació electrònica que ens facilita el 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (https://www.seu-
e.cat/ca/web/elmasnou) 
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El Masnou, 
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