DILIGÈNCIA: FAIG CONSTAR per la present, que el Ple de l’Ajuntament, en la
sessió del dia 27 de juliol de 2006, va aprovar definitivament l’Ordenança
municipal reguladora de la prestació d’ajudes socials de les Franqueses del
Vallès.

Francesc Esteve Balagué
SECRETARI
Les Franqueses del Vallès, 4 de setembre de 2006.
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ
D’AJUDES SOCIALS
Exposició de Motius
Els destinataris de les prestacions socials de l’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès han variat en poc temps a causa
d’una problemàtica diferent que ha obligat a modificar i adaptar els objectius
que l’àrea havia desenvolupat des de la seva creació. Aquesta nova situació,
provocada per diversos motius i per la generació i evolució de problemàtiques
noves, fa aconsellable que l’Ajuntament adapti la seva reglamentació en
matèria d’ajuts i prestacions socials a l’evolució que ha experimentat la població
del municipi, per garantir l’assoliment dels objectius de generalització d’aquest
servei.
Entenent que el compliment de lleis i el respecte pels costums és el pas previ i
essencial per assolir una plena integració en benefici de la pau social, tant en
els àmbits del municipi com del país, es fa del tot necessari que els beneficiaris
de les ajudes d’aquesta àrea de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
col·laborin en l’esforç per estructurar una societat oberta i dinàmica, on la
conflictivitat quedi reduïda -fins allà on sigui possible-, als mínims que es
puguin derivar de les actuacions individuals, però no de situacions col·lectives.
És amb aquest esperit que s’estableix aquesta ordenança que pretén evitar
qualsevol tipus de discriminació, atès que l’ajut que s’ofereix des de
l’Ajuntament està obert a tota persona que reuneixi els requisits econòmics i
legals establerts en cada moment per cada línia d’actuació o programa. En
justa correspondència, la persona beneficiària haurà de col·laborar activament
mitjançant l’assistència a un curs, que té com a finalitat donar a conèixer
l’estructura legal, econòmica i social del país i del municipi.
El curs no ha de ser solament un tràmit, sinó una de les bases que han de
permetre que el beneficiari se senti partícip dels deures i drets de la nova
societat. El curs s’estructurarà amb la finalitat que la seva utilitat sigui, en
realitat i de forma efectiva, un ajut afegit que, de no complir-se, donarà lloc a la
suspensió de l’actuació de l’Ajuntament en l’àmbit assistencial, i el seu
compliment donarà lloc a l’actuació de suport de l’Administració Municipal.
Article 1
Objecte
1. És objecte d’aquesta ordenança regular l’actuació de l’Ajuntament mitjançant
l’Àrea de Benestar Social, en tot allò que faci referència a la concessió d’ajudes
de qualsevol tipus o entitat, dins la legalitat vigent, a persones físiques o
jurídiques.
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2. Els ajuts a persones jurídiques i agrupacions ciutadanes hauran de complir
els requisits específics que també es determinen en aquesta ordenança.
3. Per a les persones físiques beneficiàries de l’actuació administrativa
s’estableix l’obligació de rebre i difondre mitjançant el corresponent curs amb
els continguts genèrics definits en aquesta ordenança, les normes de conducta
que incideixin en l’extensió i aprofundiment del civisme i el respecte al municipi,
el respecte a les persones, així com també, la cura i el respecte dels espais
tant públics com també privats quan aquests últims tinguin alguna incidència
sobre tercers.
Article 2
Tipus d’ajuts
Els ajuts que facilitarà l’Ajuntament seran de dos tipus:
a) De caràcter administratiu. Consistents a donar aquelles informacions i fer els
tràmits necessàris per a resoldre la problemàtica plantejada pel ciutadà.
b) De caràcter assistencial. Consistents a facilitar mitjans per a obtenir beneficis
avaluables econòmicament: llibres escolars, menjadors escolars, banc
d’aliments, atenció sanitària, accés a habitatges, accés a l’obtenció d’articles de
primera necessitat, de conformitat amb les ordenances, normatives i
reglaments vigents a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Article 3
Obtenció de l’ajut
1. Per a cada tipus d’actuació, l’Ajuntament disposa d’una reglamentació
específica que determina el perfil de les persones que poden beneficiar-se dels
ajuts i un barem que procura el seu accés a qualsevol persona que reuneixi el
mateix grau de necessitat.
2. La persona beneficiària de l’ajut haurà d’assistir a les jornades o curs sobre
civisme abans de tres mesos. Si no el fa durant aquest temps, se li podrà retirar
l’ajut que estigui rebent en aquell moment sense que en pugui rebre cap altre
mentre no hagi fet aquest curs, tot això, sense perjudici de l’obligació contreta
en el moment de percebre l’ajut, de retornar la prestació rebuda quan es tracti
de les assistencials especificades en l’article 2.b) d’aquesta ordenança. En
qualsevol cas, l’incompliment de l’assistència al curs pot donar lloc a l’adopció
de mesures restrictives de suport determinades a l’article 5 d’aquesta
ordenança.

OR/Prestació ajudes
socials - 3 -

3. El compromís de bon ús de l’ajut rebut i d’assistència al curs es farà
mitjançant la signatura d’un document en el qual hi constaran les dades del
beneficiari, el motiu o les causes de la intervenció de l’Ajuntament, el tipus
d’ajut, el compromís de fer el curs o jornades acceptant, en cas d’incompliment,
la renúncia a tots els beneficis concedits per l’àrea de Benestar Social sense
perjudici de la possible sanció, si de l’actuació del beneficiari se’n derivés algun
perjudici.
4. Per a l’obtenció dels ajuts de l’Àrea de Benestar Social i per fer el
corresponent curs o jornades cal tenir una edat mínima de divuit (18) anys.
5. Les persones jurídiques, entitats o agrupacions ciutadanes que vulguin
obtenir algun tipus d’ajut de l’Àrea de Benestar Social hauran d’establir el
conveni corresponent on haurà de constar que l’ajut rebut serà distribuït a favor
de persones físiques, les quals, al seu torn, hauran de realitzar el curs establert
en aquesta ordenança.
Article 4
Estructura del curs o jornades sobre civisme
1. El curs es programarà de manera que incideixi de forma obligatòria en els
següents temes:
A) El valor de la Llei. La Llei com a element cohesionador de la societat. La llei
com a protecció i salvaguarda. La Llei com a sanció.
B) Drets i deures. Descripció dels drets i deures constitucionals. El respecte per
les persones.
C) El civisme. El municipi, un lloc comú. El municipi, un espai on viure i
desenvolupar les capacitats personals. Un espai que s’ha de cuidar. Un espai
que és de tots. Els horaris, el soroll, la neteja.
D) Les llibertats fonamentals. De pensament, de paraula, de filosofia, de religió
i poder canviar de pensament, de filosofia i de religió sense ser perseguit,
coaccionat, discriminat ni lesionat. L’empara i defensa d’aquests drets.
E) El comportament públic i el privat. Les comunitats de propietaris. Els espais
comuns privats. Els espais comuns públics. La seva conservació.
F) L’Administració municipal, l’autonòmica, l’estatal i la de la UE. Com ens
adrecem a l’Administració. Per a què serveix?.
G) L’Administració de justícia. Funcions. L’Ordre públic. El valor dels
contractes.

OR/Prestació ajudes
socials - 4 -

H) L’ensenyament. La importància que tots els alumnes es comportin a l’escola
de la mateixa manera i segueixin les mateixes directrius i tradicions. Catalunya,
la Llengua i la Cultura.
I)Coneixement de l’idioma.
J) Els Dret Humans.
K) El municipi de les Franqueses del Vallès, els pobles que l’integren. Festes
populars.
L) El treball. Drets i deures.
2. El curs tindrà una durada mínima de deu hores i serà impartit per funcionaris
de l’Ajuntament que, de forma voluntària, accedeixin a realitzar-lo amb les
condicions de compatibilitat horària que s’estableixin, com també, per persones
qualificades que l’Ajuntament consideri més adients o mitjançant entitats
col·laboradores, sempre dins l’àmbit legal de la contractació que correspongui o
de voluntariat si s’escau.
3. Un cop acabat el curs s’expedirà un certificat d’assistència que serà
document necessari per poder accedir a sol·licitar els corresponents ajuts.
5. Procediment de control
1. L’incompliment de les condicions establertes en aquesta ordenança donarà
lloc, en tots els casos, a la suspensió dels ajuts amb les particularitats
següents:
- Per beneficiar-se dels ajuts sense assistir a les jornades: si l’ajut és avaluable
econòmicament s’haurà de retornar el valor econòmic rebut. En el cas que l’ajut
consisteixi en accions no avaluables, aquestes es deixaran en suspens i
s’informarà del fet a la persona o entitat que correspongui per tal que adopti les
mesures que en dret siguin més procedents.
- Per no fer ús dels ajuts i no retornar-los sense haver donat compliment al
requeriment, li correspondrà una sanció fins al màxim establert en la vigent
legislació de Règim Local com a falta lleu per incompliment de les ordenances
municipals, a més de l’obligació de retornar l’ajut rebut o el seu import dinerari.
- Per comerciar amb els ajuts rebuts li correspondrà una sanció fins al màxim
establert en la vigent legislació de Règim Local com a falta greu per
incompliment de les ordenances municipals, a més de l’obligació de retornar
l’ajut rebut o el seu import dinerari.
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- De donar-se diverses infraccions simultànies, s’acumularan les sancions i
multes que corresponguin, o bé, es podrà imposar una sanció fins al màxim
establert en la vigent legislació de Règim Local com a falta molt greu per
incompliment de les ordenances municipals
2. La imposició de les sancions es farà per resolució de l’Alcaldia amb la prèvia
instrucció del corresponent expedient administratiu sancionador que es
tramitarà de conformitat amb les vigents normes procedimentals d’aplicació a
l’administració municipal.
Disposició addicional
Estaran exemptes de l’assistència al curs, aquelles persones que hagin de
rebre determinades prestacions de forma incondicional o que requereixin altres
condicionaments quan una norma legal de rang superior ho determini.
Disposició final
Mitjançant resolució de l’Alcaldia, i previ informe de l’Area de Benestar Social,
es regularan aquells aspectes de desenvolupament i interpretació no previstos
en aquesta ordenança.
Les Franqueses del Vallès, 17 abril de 2006.

Rosa Colomé
Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat

