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Vist que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, conscient de la necessitat de la 
prestació i creació d’un programa d’aliments adreçat a les persones usuàries de 
Serveis Socials del municipi de Santa Perpètua de Mogoda, va redactar i aprovar un 
Reglament l’any 2012, Reglament que encara continua vigent a data d’avui.

Vist que considerem necessari modificar alguns apartats del reglament regulador 
actual per a la prestació del programa d’aliments a les persones usuàries de Serveis 
Socials després de 10 anys de vigència de l’actual (aprovat pel Ple el 29 de novembre 
de 2012), amb l’objectiu principal d’evitar al màxim l’absentisme i el malbaratament 
dels aliments.

Atès l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació a la formació o 
modificació d’una ordenança o reglament, disposa que s’ha de designar una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el seu text integrada per membres de la corporació i 
personal tècnic.

Atès que de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb 
l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de 
normes, amb caràcter previ a la modificació del reglament, es durà a terme una 
consulta pública a través del portal web de l’administració competent, per recollir 
l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment 
afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Vist que la ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin 
poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la memòria 
obrant a l’expedient, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en 
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.
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És competència d’aquesta Alcaldia l'adopció d'aquesta resolució, de conformitat amb 
l'article 53 del 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.

Per tot això, RESOLC:

Primer.- Iniciar els tràmits adients per a la redacció de la modificació del Reglament del 
Programa d’Aliments Municipal.

Segon.- Aprovar la memòria general d’aquesta modificació del que consta a 
l’expedient.

Tercer.- Constituir una comissió d’estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte 
de modificació del reglament esmentat, que estarà integrada per les persones que 
seguidament s’indiquen:

- Presidenta: Regidora de Serveis Socials, Ana Maria Bajo Correa

- Vocals: Yolanda Ojeda Losada (jurista), Xus López-Arenas Montes (Cap del Servei 
d'Acció Socioeducativa), Mónica Piella Duran (la cap de la Unitat de Serveis Socials) i 
Teresa Pelayo Moreno (la tècnica de Gestió de Serveis Socials).

Quart.- Obrir el tràmit de consulta prèvia general d’acord amb el que disposa l’article 
133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, a través del portal de participació ciutadana de 
l’Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en aquest 
portal.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als membres de la Comissió.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació 
o la publicació de la resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, 
d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

I als efectes de la transcripció de la present
Ho decreta i signa, resolució al Llibre de Resolucions, ho signa
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