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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE CENTRE DIA o CENTRE 
D’ATENCIÓ DIÜRNA DE GENT GRAN MUNICIPAL 

 

i) Antecedents 

 

L’Ajuntament de Viladrau, ha aprovat la incoació de l’expedient per a l’establiment del servei 
de centre dia o centre d’atenció diürna per a gent gran municipal i la redacció d’aquesta 
memòria, així com la resta de documents legalment necessaris.  

Aquesta memòria tracta de la justificació de l’establiment del servei esmentat des del punt 
de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu.  

L’objecte d’aquesta memòria te la finalitat de fonamentar de la justificació de la 
conveniència, l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic de l’establiment del servei 
públic de centre de dia de gent gran al municipi de Viladrau, des dels punts de vista social, 
jurídic, econòmic i organitzatiu. 

 

ii) Justificació social 

D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 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. 

L’article 31.1 f) preveu que els municipis promoguin la creació dels centres i els serveis 
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en 
coordinació amb l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, 
d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

Viladrau és un municipi de 1.038 habitants. Dades de la població de l’any 2016 ens indiquen 
que hi ha 201 persones de més de 65 anys i 31 de més de 85. L´índex de sobreenvelliment 
de Viladrau és de 15.4%. Això vol dir que de cada 100 persones de més de 65 anys, n’hi ha 
15,4 que en tenen 85 o més. L’evolució d’aquest índex és clarament a l’alça, prova de 
l’increment de l’esperança de vida.  

La distància de més de 20 Km per accedir a un servei semblant fa que sigui necessari aquest 
servei d’igual manera que ho va ser en el seu moment el de l’Escola Bressol. 

iii) Justificació jurídica 

D’altra banda, l’article 7 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i l’article 247 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen que els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, 
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modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb el que s’estableix a la 
legislació de règim local. 

En conseqüència, aquest Ajuntament no només està plenament capacitat per a 
l’establiment del servei municipal esmentat, si no que, amb l’augment de població que ha 
experimentat el municipi, ja té l’obligació de prestar-ho. A aquests efectes, aquest 
Ajuntament seguirà la tramitació que estableixen els articles 245 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i els articles 159 i següents del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

L’article 1 de la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, determina que el seu 
objecte es regular i ordenar el sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir-hi l’accés 
universal per a fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població. 
D’acord amb l’article 27.2 els municipis i els altres ens locals poden exercir competències 
pròpies de l’Administració de la Generalitat per via de delegació, d’encàrrec de gestió o de 
fórmules de gestió conjunta, sens perjudici de les competències que les lleis els atribueixin. 
 

iv) Justificació econòmica 

L’Ajuntament és actualment propietari del local en què es projecta la prestació del servei, 
gaudint el mateix de la qualificació urbanística adient (equipament comunitari de 
“proveïment i subministraments”) d’acord amb el planejament urbanístic actualment 
vigent. 

En aquest sentit, cal assenyalar, l’emplaçament gaudeix d’una bona accessibilitat i 
connectivitat des de les infraestructures territorials, i disposa d’una gran quantitat d’espai 
complementari (fàcil aparcament, accessibilitat, visibilitat, una adequada integració a 
l’entorn).  

Considerant que la gestió del servei es realitzarà de forma directa, s’ha realitzat un estudi 
econòmic-financer que garanteix la viabilitat econòmica del projecte. Aquest estudi es troba 
al Projecte d’establiment del servei. 

 

Viladrau, de juny de 2018 

 

L’alcaldessa 

 

 

Margarida Feliu Portabella  

http://www.ccnoguera.cat/serveissocials/images/lleiserveisocials.pdf
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