CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE DE DIA
PER A LA GENT GRAN DE SANT JOAN DESPÍ

Fonaments:
L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, preveu que amb l’objectiu de millorar la participació dels
ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració
del projecte de la norma, totes les administracions públiques han de realitzar una
consulta pública, a través del seu portal web.
La consulta pública té caràcter previ a la redacció del text normatiu i té per objecte
conèixer l’opció de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma de manera que puguin exposar les seves propostes i
aportar suggeriments sobre:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Així doncs, els ciutadans, organitzacions i associacions poden enviar les seves
opinions sobre els aspectes que es plantegen a continuació a l’adreça electrònica
secretaria@sjdespi.net durant el termini de deu dies a partir de la publicació d’aquesta
informació en el portal web.
Antecedents de la norma
D’acord amb les dades del padró municipal, Sant Joan Despí té 34.525 habitants, dels
quals 6.022 tenen més de 65 anys i 750 més de 85. Segons dades del Pla de Salut
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de març de 2019,
l’índex d’envelliment és del 94’6%, la qual cosa significa que per cada 100 persones de
0 a 14 anys hi havia 95 persones de 65 o més anys i l’índex de sobreenvelliment de
Sant Joan Despí és de 11,65 % (de cada 100 persones de 65 anys o més, n’hi ha 12
que en tenen 85 o més).
L’augment de la població major de 84 anys es vincula amb l’augment de l’esperança
de vida en els països desenvolupats, però té implicacions sobre la salut de la població:
solitud, problemes alimentaris, caigudes, malalties cròniques i dependència i, per tant,
requereixen recursos socials i sanitaris per fer front a aquestes necessitats en el
municipi.
Tot això fa que aquest Ajuntament, com administració més propera al ciutadà,
assumeixi el repte social d’atenció i protecció a les persones grans, atenent els
requeriments assistencials que poden tenir les persones grans degut a la pèrdua de
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capacitats per realitzar les seves activitats de la vida diària d’una manera autònoma i
independent, a través d’un servei social especialitzat com ho és un centre de dia.
L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant, LBRL), disposa que els municipis amb població superior a 20.000 habitants,
hauran de prestar en tot cas els serveis d’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que el sistema públic de
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes,
projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de titularitat de
l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres administracions, i
també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa social o privada.
El centre de dia està recollit en l’annex de la Llei 12/2007, relatiu al “Catàleg classificat
dels serveis i prestacions socials del sistema Català de Serveis Socials” amb la
classificació següent:
1. Prestacions de serveis
1.2. Serveis socials especialitzats
1.2.2. Persones grans amb dependència o risc social
1.2.2.1. Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o
permanent.
Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma
Mitjançant l’aprovació d’aquest reglament es pretén regular la prestació del servei
municipal de centre de dia, que té els objectius de promoure una millor qualitat de vida
de les persones usuàries potenciant la seva autonomia personal i mantenint-se en el
seu propi entorn familiar i sociocomunitari.
Són molts els avantatges que aporten els centres de dia per a la gent gran com ara:
evitar la solitud, mantenir-se més actius, trobar-se en un entorn segur, estar envoltats
de professionals que fan un seguiment de la seva evolució. També els centres de dia
aporten avantatges per a les famílies i/o cuidadors.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
La necessitat de procedir a l’aprovació del Reglament es correspon amb l’obligació
municipal d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, de transparència, i de
seguretat jurídica a l’hora d’exercir la potestat reglamentària.
El Reglament de Règim Intern del centre de dia permetrà fer front als reptes que
planteja un servei d’aquesta importància per a la gent gran.
Objectius de la norma:
L’objectiu del Reglament és regular la prestació del servei de centre de dia en el
municipi de Sant Joan Despí, la seva organització i funcionament, així com els drets i
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obligacions de tots els interessats, els sistemes de participació, o el règim econòmic,
entre d’altres aspectes.
Tanmateix és necessari garantir la qualitat del servei, l’equitat quant a l’accés i els
drets i obligacions tant dels usuaris, com dels seus representants, així com els
professionals del Centre.
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:
L’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, atorga
als ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la capacitat de desenvolupar, dins
l’àmbit de les seves competències, allò que disposi la normativa estatal o autonòmica.
S’entén que el desenvolupament normatiu del servei de centre de dia de l’Ajuntament
de Sant Joan Despí mitjançant una reglament és la solució adequada; sobretot quan
es tracta de regular relacions amb la ciutadania que van més enllà de la mera gestió
interna.
No procedir a fer aquestes modificacions no és una opció viable ja que suposaria no
atendre els principis de bona regulació pels quals s’ha de regir l’exercici de la potestat
reglamentària per part de l’administració, que actualment estan previstos a l’article 129
de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Aquests principis són el de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència.

Sant Joan Despí, 21 d’octubre de 2019
La secretaria general
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