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a) ANTECEDENTS
En l'actualitat l'Ajuntament d'Oliva no compta amb un REGLAMENT D’ADJUDICACIÓ
DE LES VIVENDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA
b) PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
Regular les condicions, requisits d’accés, procediment d’adjudicació i règim d’ús de les
vivendes municipals que l’Ajuntament d’Oliva disposa per atendre a les situacions
d’emergència social.
c) LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEUA APROVACIÓ
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En compliment del descrit anteriorment, el marc en el qual es planteja la nova norma
és el següent:

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

D'acord amb el que s'estableix en 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 dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, es duu a terme una consulta
pública, a través del portal web de l'Ajuntament d'Oliva, amb l'objectiu de recollir
l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per
la futura norma i sobre:
a) Antecedents
b) Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa
c) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació
d) Els objectius de la norma
e) Les possibles solucions alternatives regulatives o no regulatives

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL PER LA
QUE S’ACORDA PROCEDIR A SOTMETRE A CONSULTA PÚBLICA, PEL
TERMINI DE 10 DIES HÀBILS EN EL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA
AQUEST EXPEDIENT ALS EFECTES ESTABLERTS A L’ARTICLE 133 DE LA LLEI
39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
EL
PROJECTE
DE
REGLAMENT
D’ADJUDICACIÓ
DE
LES
VIVENDES
D’EMERGÈNCIA
SOCIAL
DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA.
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EXPEDIENT: CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN
PROJECTE DE REGLAMENT D’ADJUDICACIÓ DE LES
VIVENDES
D’EMERGÈNCIA
SOCIAL
DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA
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OBJECTE: Elaboració projecte del REGLAMENT
D’ADJUDICACIÓ DE LES VIVENDES D’EMERGÈNCIA
SOCIAL DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA
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ALTERNATIVES

REGULATIVES

O

NO

Vista la situació descrita resulta necessària una intervenció normativa per l'Ajuntament,
en tractar-se de regular les condicions, requisits d’accés, procediment d’adjudicació i
règim d’ús de les vivendes municipals que l’Ajuntament d’Oliva disposa per atendre a
les situacions d’emergència social.
En aquest sentit, l'ordenança municipal és l'instrument més adequat per a gestionar
aquest objectiu.
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SOLUCIONS

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

e)
POSSIBLES
REGULATIVES
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L'objectiu principal de la norma és el de Regular les condicions, requisits d’accés,
procediment d’adjudicació i règim d’ús de les vivendes municipals que l’Ajuntament
d’Oliva disposa per atendre a les situacions d’emergència social.
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d) OBJECTIUS DE LA NORMA

Clasificador: Resolución_TD01 -

La llei 8/2010, de 23 de juny, del Règim Local de la Comunitat Valenciana,
al seu article 33.3.k) disposa que «Els municipis valencians tenen competència pròpia
en les següents matèries: (...) k) Prestació dels serveis socials, promoció, reinserció i
promoció de polítiques que permitent avançar en la igualtat efectiva entre homes i
dones».
I l’article 34 de la esmentada Llei 8/2010 estableix coma serveis mínims en municipis
amb població superior a 20.000 habitants a la prestació de serveis socials

Url de validación

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat
Valenciana, que l’article 4 descriu els serveis socials valencians diu que «estan
formats pel conjunt de prestacions i serveis, de titularitat pública i privada, així com els
plans (*), estratègies i projectes destinats a la prevenció, promoció de l’autonomia
personal de caràcter integral i l’atenció de les necessitats personals, familiars i socials,
així com la garantia de la inclusió social» i a l’article 18.2.f) disposa que «L’atenció
primaria realitza les funcions següents: (...) f) Servei d’allotjament alternatiu.
Desenvoluparà una atenció integral de caràcter temporal, així com actuacions
d’acompanyament i suport personal per a la cobertura de les necessitats bàsiques
d’allotjament».
(*)El Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022 de la Generalitat Valenciana,
estableix en la Línia estratègica 3, habitatge, les següents actuacions: «4. Establir
polítiques conjuntes en matèria de lluita contra l’exclusió residencial.
5. Generar una xarxa d’habitatges d’acollida i d’inclusió per a situacions d’urgència.
6. Implementar el programa integral d’acompanyament i emancipació per a persones
sense llar»
A banda, la Llei 7/1985, de segon d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, al seu article 25,2,e) disposa que «El municipi exercirà com
competències pròpies , en els termes de la legislació del Estat i de les Comunitats
Autònomes, en les següents matèries: (...) e) avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social».
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EL SECRETARI
Cèsar A. Narbón Claveror
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LA REGIDORA DELEGADA
DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
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a) Antecedents
b) Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa
c) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació
d) Els objectius de la norma
e) Les possibles solucions alternatives regulatives o no regulatives
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PRIMER I ÚNIC.- Procedir a sotmetre a consulta pública, pel termini de 10 dies hàbils
en el portal Web de l'Ajuntament d'Oliva aquest expedient als efectes establerts a
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 dels ciutadans
en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del
projecte d'ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de
l'Ajuntament d'Oliva, amb l'objectiu de recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions
més representatius potencialment afectats per la futura norma i sobre:
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Per tot el que precedeix HE RESOLT:
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