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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

21172 Edicte elevació automàtica ordenança fiscal reguladora del preu public per a la prestació d’ajudes
tècniques de suport a la mobilitat

Edicte elevació automàtica ordenança fiscal reguladora del preu public per a la prestació d’ajudes tècniques de suport a la mobilitat

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de març de 2014, s’aprova la modificació de la ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER A LA PRESTACIÓ D’AJUDES TÈCNIQUES DE SUPORT A LA MOBILITAT. I
feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps d’exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el
disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es considera
definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

TEXTE DE L’ORDENANÇA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER A LA PRESTACIÓ D’AJUDES TÈCNIQUES DE SUPORT A
LA MOBILITAT

Article 1. Concepte

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació a l’article 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del text refós de la LRHL,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació d’ajudes tècniques de suport a la mobilitat, que es regirà per la present
ordenança.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present ordenança les persones beneficiàries del servei, o en el seu defecte els
familiars que tenguin l’obligació legal o pactada d’atendre aquestes persones.

Per ser beneficiaries del servei s’han de reunir els següents requisits:

Estar empadronat i ser resident en el terme municipal de Valldemossa
Tenir dificultats per a la mobilitat

Article 3. Productes

Grua
Llit articulat elèctric
Llit articulat manual
Cadira de rodes
Caminador

Article 4. Quantia

PRODUCTE DIPÒSIT MENSUALITAT

Grua 80€ 20€

Llit articulat elèctric 80€ 20€

Llit articulat manual 30€ 10€

Cadira de rodes - -

Caminador - -
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Article 5. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció del present preu públic, tret d’aquelles valorades pels Serveis Socials municipals.

Article 6. Normes de gestió

L’import del preu públic per a la prestació d’ajudes tècniques es liquidarà per mensualitats vençudes.

Article 7. Obligació de pagament

L’obligació del pagament del preu públic regulat en la present ordenança neix en el moment que s’iniciï la prestació de l’ajuda tècnica.

El pagament del preu públic es realitzarà dins la primera quinzena del mes següent. El pagament es realitzarà per domiciliació bancària.

Una vegada es procedeixi a retornar el material lliurat en el mateix estat que se’l va prestar, l’Ajuntament procedirà a verificar la devolució
del corresponent dipòsit. En cas que hi hagués desperfectes en el material cedit, es confiscarà la fiança per reparar els danys ocasionats, i
sense perjudici que es pugui reclamar la reparació dels danys causats no coberts amb la confiscació de la fiança.

A aquest efecte se signarà un acord de cessió (annex 2 del reglament).

Disposició transitòria

Les referències a l’articulat de la present ordenança s’han d’entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per una normativa
posterior a la seva aprovació.

Disposició final

 La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, serà d’aplicació al partir del mes
següent d’aquesta i romandrà en vigor fins a la modificació o la derogació expressa.

 

 El Batle

Nadal Torres Bujosa
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