És per això que, des del departament de Serveis Socials, es pretenen regular les prestacions
econòmiques d’urgència social, amb la finalitat d’establir uns criteris comuns en l’atenció a les
necessitats socials de les famílies derivades de situacions d’urgència social. Aquests tipus de
prestacions donen resposta a situacions de necessitat puntual, urgent i de subsistència. Així
mateix, es pretén regular el procediment, els conceptes de les prestacions de suport familiar i de
suport a la inserció, així com el règim de compatibilitats i incompatibilitats amb altres prestacions
de la mateixa naturalesa d’altres administracions públiques.
A tal efecte, i amb caràcter previ a l’elaboració d'aquest Reglament, totes les persones, entitats o
associacions que ho considerin oportú poden fer aportacions dins un termini de deu dies hàbils, a
comptar del següent a la publicació d'aquest anunci.
Podeu fer les aportacions que considereu adients o bé a través següent enllaç:
https://www.manacor.org/ca/contacta-amb-nosaltres
O bé de forma presencial a qualsevol registre d'entrada de l'Ajuntament de Manacor.»
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Per mitjà d’aquest reglament, l’Ajuntament té l’objectiu de complir amb les competències de les
administracions municipals en matèria de serveis socials que es regulen a la Llei 4/2009, d’11 de
juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. Aquest reglament que es proposa també deriva del
Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears que té per objecte la seva regularització.

23/02/2021

«L’Ajuntament de Manacor fins aleshores comptava amb el Reglament d’Ajudes econòmiques no
periòdiques de serveis socials del 8 de novembre de 1997, però aquest no s’adequa a les lleis i
normatives actuals en matèria de serveis socials, per la qual cosa, des del departament es
proposa establir un Reglament per a les prestacions econòmiques d’urgència social de
l’Ajuntament de Manacor que reguli un conjunt d’ajuts socials que serviran per pal·liar les
necessitats socials i econòmiques de les famílies del municipi, contemplant l’objectiu, a mig i a
llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes.
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PROPOSTA DE LA 5È TINENTA DE BATLIA I DELEGADA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES
TRANSVERSALS, en compliment de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que determina el tràmit previ
de participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes de rang de llei i
reglament, en compliment d’aquesta disposició, l’Ajuntament de Manacor sotmet a consulta
pública la conveniència d’establir un Reglament per a les prestacions econòmiques
d’urgència social de l’Ajuntament de Manacor, per la qual cosa proposa la publicació del
següent text:

CARME GOMILA DOMINGUEZ

Àrea de Polítiques Transversals

