Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple
municipal ordinari, en base als següents
Antecedents
El nostre grup municipal ha rebut diverses queixes de ciutadans que ens han
plantejat una problemàtica que afecta la gestió per part dels Serveis Socials
municipals dels tràmits i expedients necessaris per a la tramitació de les
sol·licituds de les ajudes a la dependència previstes a la llei 12/2007 d’11
d’octubre, una tramitació prevista al contracte-programa entre l’Ajuntament de
Gavà i el Departament de Benestar i Família.
Concretament, se’ns explica que s’han donat casos en què la concessió de
l’ajuda a la persona dependent, tot i estar reconeguda, aprovada i valorada pels
serveis corresponents de la Generalitat, i havent estat comunicada aquesta
aprovació a la persona interessada, s’ha vist entrebancada pel retard amb què
s’ha fet arribar la documentació necessària des dels Serveis Socials
municipals, cosa que ha comportat en algun cas fins i tot l’arxivament de
l’expedient corresponent per falta de formalització de Programa Individualitzat
d’Atenció (PIA) que necessàriament, a Gavà, ha de tramitar l’Ajuntament;
estem parlant, per exemple, de casos amb tràmits iniciats el 2011, el PIA dels
quals encara no s’havia traslladat a la Generalitat el 2015, tot i constar a la
persona interessada des de pocs mesos després de l’inici de la tramitació el
reconeixement per part de la Generalitat de la situació de discapacitat de la
mateixa.
Per tot això formulem el següent
Prec
-Que s’agilitin les tramitacions de les sol·licituds de prestació per part de
persones en situació de dependència per part dels Serveis Socials municipals.
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