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En Ana Vanesa Mas i González, Portaveu
de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació

La legislació actual configura l'Estat com un Estat social i democràtic de dret, enumera una 
sèrie de principis rectors de la política social i imposa als poders públics l'obligació d
ells la seua política social, establint en l'article 148.1 que les comunitats autònomes poden 
assumir competències en matèria d'assistència social. L'Estatut Valencià, al seu article 49.4, 
estableix la competència exclusiva de la Generalitat V
l'àmbit valencià. La Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, reguladora del sistema 
de Serveis Socials, atribueix en el seu article 6.1
generals a les administracions locals. La Llei de Bases de Règim Local, declara que als municipis, 
en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, correspon, entre altres 
matèries, la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció 
disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre règim local, són 
considerats serveis mínims obligatoris en els municipis amb població superior a 20.000 habitants. 
En el marc de la potestat reglament
Llei de Bases de Règim Local atorga als municipis, la potestat d'ordenar la regulació del 
procediment per a la concessió de les diferents prestacions econòmiques individualitzades que en 
matèria de serveis socials done l'Ajuntament.

Cada Ajuntament organitza i disposa les diferents ajudes d'acord amb la seua sobirania 
local sempre dins la legalitat. És un deure de cada organisme públic donar les ferramentes 
necessàries per a donar a conéixer
voluntat de la institució local la difusió en major mesura d'esta regulació més enllà de les 
publicacions oficioses que marquen les lleis.

Molts pobles ja compten amb una ordenança que regula l'of
econòmiques individualitzades com una eina més d'empoderament per part de la població de quin 
són els seus drets com a ciutadà d'un Estat social. No obstant això, la realitat és que la majoria de 
les vegades les ordenances locals que vé
que comporten una càrrega fiscal per al ciutadà i no un avantatge per aquells que més pateixen la 
pressió de la situació econòmica desfavorida.

Este habitual enquadrament de les regulacions dins de la bur
que el ciutadà es veja allunyat de les decisions que ja estan preses en el seu favor. És per això 
que creiem necessària la definició i regulació en una ordenança de les diferents ajudes municipals 
destinades a l'atenció de les necessitats socials, enteses per tals el conjunt d'ajudes i prestacions 
econòmiques de caràcter no periòdic
complementàriament amb altres recursos i prestacions, les situacions d'emergència social, a

MOCIÓ “Creació d’una ordenança reguladora de les PIEs
 

Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació

La legislació actual configura l'Estat com un Estat social i democràtic de dret, enumera una 
sèrie de principis rectors de la política social i imposa als poders públics l'obligació d
ells la seua política social, establint en l'article 148.1 que les comunitats autònomes poden 
assumir competències en matèria d'assistència social. L'Estatut Valencià, al seu article 49.4, 
estableix la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana en matèria d'assistència social en 
l'àmbit valencià. La Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, reguladora del sistema 
de Serveis Socials, atribueix en el seu article 6.1 b) la titularitat i gestió dels serveis socials 

les administracions locals. La Llei de Bases de Règim Local, declara que als municipis, 
en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, correspon, entre altres 
matèries, la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social que, d'acord amb el que 
disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre règim local, són 
considerats serveis mínims obligatoris en els municipis amb població superior a 20.000 habitants. 
En el marc de la potestat reglamentària i en exercici de les competències que l'article 25.2
Llei de Bases de Règim Local atorga als municipis, la potestat d'ordenar la regulació del 
procediment per a la concessió de les diferents prestacions econòmiques individualitzades que en 

tèria de serveis socials done l'Ajuntament. 

Cada Ajuntament organitza i disposa les diferents ajudes d'acord amb la seua sobirania 
local sempre dins la legalitat. És un deure de cada organisme públic donar les ferramentes 
necessàries per a donar a conéixer els requisits mínims per accedir a estes, però depén de la 
voluntat de la institució local la difusió en major mesura d'esta regulació més enllà de les 
publicacions oficioses que marquen les lleis. 

Molts pobles ja compten amb una ordenança que regula l'of
econòmiques individualitzades com una eina més d'empoderament per part de la població de quin 
són els seus drets com a ciutadà d'un Estat social. No obstant això, la realitat és que la majoria de 
les vegades les ordenances locals que vénen regulades d'una manera clara solen ser aquelles 
que comporten una càrrega fiscal per al ciutadà i no un avantatge per aquells que més pateixen la 
pressió de la situació econòmica desfavorida. 

Este habitual enquadrament de les regulacions dins de la burocràcia de les institucions fa 
que el ciutadà es veja allunyat de les decisions que ja estan preses en el seu favor. És per això 
que creiem necessària la definició i regulació en una ordenança de les diferents ajudes municipals 

s necessitats socials, enteses per tals el conjunt d'ajudes i prestacions 
econòmiques de caràcter no periòdic destinades a apaivagar o a resoldre, per si mateixes o 
complementàriament amb altres recursos i prestacions, les situacions d'emergència social, a

Creació d’una ordenança reguladora de les PIEs

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent: 

La legislació actual configura l'Estat com un Estat social i democràtic de dret, enumera una 
sèrie de principis rectors de la política social i imposa als poders públics l'obligació d'inspirar en 
ells la seua política social, establint en l'article 148.1 que les comunitats autònomes poden 
assumir competències en matèria d'assistència social. L'Estatut Valencià, al seu article 49.4, 

alenciana en matèria d'assistència social en 
l'àmbit valencià. La Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, reguladora del sistema 

) la titularitat i gestió dels serveis socials 
les administracions locals. La Llei de Bases de Règim Local, declara que als municipis, 

en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, correspon, entre altres 
social que, d'acord amb el que 

disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre règim local, són 
considerats serveis mínims obligatoris en els municipis amb població superior a 20.000 habitants. 

ària i en exercici de les competències que l'article 25.2 k) de la 
Llei de Bases de Règim Local atorga als municipis, la potestat d'ordenar la regulació del 
procediment per a la concessió de les diferents prestacions econòmiques individualitzades que en 

Cada Ajuntament organitza i disposa les diferents ajudes d'acord amb la seua sobirania 
local sempre dins la legalitat. És un deure de cada organisme públic donar les ferramentes 

els requisits mínims per accedir a estes, però depén de la 
voluntat de la institució local la difusió en major mesura d'esta regulació més enllà de les 

Molts pobles ja compten amb una ordenança que regula l'oferta de prestacions 
econòmiques individualitzades com una eina més d'empoderament per part de la població de quin 
són els seus drets com a ciutadà d'un Estat social. No obstant això, la realitat és que la majoria de 

nen regulades d'una manera clara solen ser aquelles 
que comporten una càrrega fiscal per al ciutadà i no un avantatge per aquells que més pateixen la 

ocràcia de les institucions fa 
que el ciutadà es veja allunyat de les decisions que ja estan preses en el seu favor. És per això 
que creiem necessària la definició i regulació en una ordenança de les diferents ajudes municipals 

s necessitats socials, enteses per tals el conjunt d'ajudes i prestacions 
a apaivagar o a resoldre, per si mateixes o 

complementàriament amb altres recursos i prestacions, les situacions d'emergència social, a 

Creació d’una ordenança reguladora de les PIEs” 
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prevenir situacions d'exclusió i a afavorir la plena integració social dels sectors de població que no 
tenen suficients recursos econòmics propis per a l'atenció de les seues necessitats bàsiques.

Els destinataris de la dita ordenança serien les persones 
Crevillent, l'estat de necessitat dels quals es trobe reconegut en el moment de la seua sol·licitud i 
que complisquen amb els requisits establerts per a la seua concessió.

La redacció d'esta ordenança no només té una fin
estan en marxa, sinó que a més de la seua utilitat divulgativa també ajuda en diferents aspectes 
de foment d'una ciutadania activa i conscient.

Ajudarà a fer els tràmits amb més rapidesa tenint una informació prèvia 
internet o per la difusió en paper. Acabarà amb el sentiment que encara resideix als pobles de 
vergonya a l'hora d'acudir i ser atesos en dependències municipals de Serveis Socials, les quals a 
vegades no estan prou ben dissenyades
ajudarà a posar fi a visions discriminatòries que encara que falses poden veure's esteses entre la 
població i més en moments de necessitat, com puguen ser teories racistes, ja que d'esta manera 
asèptica tothom pot comprovar que les ajudes només es donen per motius numerals i no d'origen 
o ètnia. Per últim, la regulació d'una ordenança sobre les ajudes aprofundirà en el sentiment
què les persones fan servir els seus drets quan s'acullen a ajudes i no a favors 
o de l'estament polític. El clientelisme encara resideix en el subconscient de la població i ha de ser 
voluntat dels organismes públics acabar amb una visió que no tinga a la persona com a eix de 
tota política fora de tot servilisme vert

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent el següent

1. L'Ajuntament de Crevillent redactarà una "Ordenança reguladora de les prestacions 
econòmiques individualitzades de Crevillent".

Vots A FAVOR  12 (PSOE - COMPROMÍS 

ABSTENCIONS  9 (PP) 

 

prevenir situacions d'exclusió i a afavorir la plena integració social dels sectors de població que no 
tenen suficients recursos econòmics propis per a l'atenció de les seues necessitats bàsiques.

Els destinataris de la dita ordenança serien les persones o famílies residents al municipi de 
Crevillent, l'estat de necessitat dels quals es trobe reconegut en el moment de la seua sol·licitud i 
que complisquen amb els requisits establerts per a la seua concessió. 

La redacció d'esta ordenança no només té una finalitat informativa de les ajudes que ja 
estan en marxa, sinó que a més de la seua utilitat divulgativa també ajuda en diferents aspectes 
de foment d'una ciutadania activa i conscient. 

Ajudarà a fer els tràmits amb més rapidesa tenint una informació prèvia 
internet o per la difusió en paper. Acabarà amb el sentiment que encara resideix als pobles de 
vergonya a l'hora d'acudir i ser atesos en dependències municipals de Serveis Socials, les quals a 
vegades no estan prou ben dissenyades per a atendre la privacitat del demandant. També 

visions discriminatòries que encara que falses poden veure's esteses entre la 
població i més en moments de necessitat, com puguen ser teories racistes, ja que d'esta manera 

pot comprovar que les ajudes només es donen per motius numerals i no d'origen 
o ètnia. Per últim, la regulació d'una ordenança sobre les ajudes aprofundirà en el sentiment

les persones fan servir els seus drets quan s'acullen a ajudes i no a favors 
o de l'estament polític. El clientelisme encara resideix en el subconscient de la població i ha de ser 
voluntat dels organismes públics acabar amb una visió que no tinga a la persona com a eix de 
tota política fora de tot servilisme vertical. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent el següent 

L'Ajuntament de Crevillent redactarà una "Ordenança reguladora de les prestacions 
econòmiques individualitzades de Crevillent". 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA - C’S - NO ADSCRITA

 

prevenir situacions d'exclusió i a afavorir la plena integració social dels sectors de població que no 
tenen suficients recursos econòmics propis per a l'atenció de les seues necessitats bàsiques. 

o famílies residents al municipi de 
Crevillent, l'estat de necessitat dels quals es trobe reconegut en el moment de la seua sol·licitud i 

alitat informativa de les ajudes que ja 
estan en marxa, sinó que a més de la seua utilitat divulgativa també ajuda en diferents aspectes 

Ajudarà a fer els tràmits amb més rapidesa tenint una informació prèvia el ciutadà, siga via 
internet o per la difusió en paper. Acabarà amb el sentiment que encara resideix als pobles de 
vergonya a l'hora d'acudir i ser atesos en dependències municipals de Serveis Socials, les quals a 

atendre la privacitat del demandant. També 
visions discriminatòries que encara que falses poden veure's esteses entre la 

població i més en moments de necessitat, com puguen ser teories racistes, ja que d'esta manera 
pot comprovar que les ajudes només es donen per motius numerals i no d'origen 

o ètnia. Per últim, la regulació d'una ordenança sobre les ajudes aprofundirà en el sentiment de 
les persones fan servir els seus drets quan s'acullen a ajudes i no a favors de l'administració 

o de l'estament polític. El clientelisme encara resideix en el subconscient de la població i ha de ser 
voluntat dels organismes públics acabar amb una visió que no tinga a la persona com a eix de 

 ACORD: 

L'Ajuntament de Crevillent redactarà una "Ordenança reguladora de les prestacions 

 

Crevillent, 17 d’abril de 2018 

NO ADSCRITA)  

 


