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Carrer Sant Jaume, núm 72, 1r pis

PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
CARTERA DE SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL
 
 
Exposició de motius 
 
 
Al BOIB núm. 89 de data 18 de juny de 2009, es va publicar la Llei 4/2009, d
de serveis socials de les Illes 
sistema de serveis socials de les Illes Balears per tal de promoure
l’accés universal, i contribuir al benestar i a la cohesió social.
 
Aquesta llei estableix al seu
que determina el conjunt de prestacions del sistema públic de 
hi totes les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques
 
Estableix també en aquest mate
competent ha de redactar la seva cartera de serveis socials en el marc de la distribució 
de competències vigent, les quals s’han de coordinar e
Sectorial. 
 
Per un altre costat l’article 27
 
“Les entitats locals poden establir les seves carteres de serveis, el contingut de les 
quals ha de ser complementari 
de les Illes Balears i els consells insulars.
 
Des d’aquest Grup Municipal S
de la corresponent cartera municipal de serveis socials, tasca aquesta que estava 
subjecta a la prèvia aprovació per part dels estaments superiors de les seves 
corresponents carteres de serveis socials.
 
Atès que una vegada tant des del Govern de les Ill
seva cartera de serveis socials d
d’Eivissa qui va fer l’aprovació inicial per acor
disposa per tant de les corresponents carteres;
procedir amb l’aprovació de les seves carteres municipals.
 
Cal considerar així mateix
municipal, que l’article 38 de l
competències dels municipis, competències que han de contribuir a la millora dels 
serveis que és presten a la ciutadania del municipi.
 
 
A la vista de tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent 
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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA PER APROVAR LA CORRESPONENT 
CARTERA DE SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL. 

Al BOIB núm. 89 de data 18 de juny de 2009, es va publicar la Llei 4/2009, d
de serveis socials de les Illes Balears, llei que tenia com objecte regular i ordenar el 
sistema de serveis socials de les Illes Balears per tal de promoure
l’accés universal, i contribuir al benestar i a la cohesió social. 

leix al seu article 24 que la cartera de serveis socials é
que determina el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent
hi totes les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques. 

en aquest mateix article 24 al punt 2, que cada administració 
competent ha de redactar la seva cartera de serveis socials en el marc de la distribució 
de competències vigent, les quals s’han de coordinar en el marc de la Conferència 

article 27. 2, estableix que: 

Les entitats locals poden establir les seves carteres de serveis, el contingut de les 
quals ha de ser complementari i addicional del contingut de les que aprovin el Govern 
de les Illes Balears i els consells insulars.”. 

Municipal Socialista ja s’ha proposat amb anterioritat l
e la corresponent cartera municipal de serveis socials, tasca aquesta que estava 

aprovació per part dels estaments superiors de les seves 
corresponents carteres de serveis socials. 

tant des del Govern de les Illes Balears que ja compta amb la 
seva cartera de serveis socials d’àmbit autonòmic, com des del Consell Insular 

aprovació inicial per acord de Ple del passat dia 25 de març,
e les corresponents carteres; correspon ara a les corporacions locals 

aprovació de les seves carteres municipals. 

Cal considerar així mateix a efectes de l’elaboració de la cartera de serveis socials 
38 de l’abans esmentada Llei 4/2009, estableix quines son les 

municipis, competències que han de contribuir a la millora dels 
serveis que és presten a la ciutadania del municipi. 

A la vista de tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent 

grupsocialista@santaeularia.com 

PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
PER APROVAR LA CORRESPONENT 

Al BOIB núm. 89 de data 18 de juny de 2009, es va publicar la Llei 4/2009, d11 de juny, 
regular i ordenar el 

sistema de serveis socials de les Illes Balears per tal de promoure-hi i garantir-hi 

a cartera de serveis socials és l’instrument 
serveis socials, incloent-

da administració 
competent ha de redactar la seva cartera de serveis socials en el marc de la distribució 

n el marc de la Conferència 

Les entitats locals poden establir les seves carteres de serveis, el contingut de les 
i addicional del contingut de les que aprovin el Govern 

amb anterioritat l’elaboració 
e la corresponent cartera municipal de serveis socials, tasca aquesta que estava 

aprovació per part dels estaments superiors de les seves 

que ja compta amb la 
, com des del Consell Insular 

passat dia 25 de març, i és 
correspon ara a les corporacions locals 

elaboració de la cartera de serveis socials 
abans esmentada Llei 4/2009, estableix quines son les 

municipis, competències que han de contribuir a la millora dels 

A la vista de tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent 



Grup municipal socialista Santa Eulària des Riu
Carrer Sant Jaume, núm 72, 1r pis

 
- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda 
Serveis Socials Municipals 
juny, de serveis socials de les Illes 
 
 
 
 
 
 
 
Vicent Torres Ferrer 
Portaveu 
Grup Municipal Socialista 
Santa Eulària des Riu, 18 d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
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L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda elaborar i aprovar la seva 
Serveis Socials Municipals d’acord als preceptes establerts a la Llei 4/2009, d
juny, de serveis socials de les Illes Balears 

ària des Riu, 18 d’abril de 2022 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
DES RIU 

grupsocialista@santaeularia.com 

ar la seva Cartera de 
Llei 4/2009, d11 de 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
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