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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

5258 Elevació automàtica modificació ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del
servei de teleassistència domiciliària

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2017, s’aprova la modificació ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària. 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
article modificat.

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.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA

Article 1. Concepte

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, del text refós de la LRHL, aquest
ajuntament estableix el preu públic per a la prestació dels serveis de teleassistència domiciliària, 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.

Per ser beneficiàries del servei han de ser persones empadronades i residents al terme municipal de Valldemossa i pertànyer a algun dels
següents col·lectius:

Persones majors de 60 anys o pensionistes
Patir una discapacitat física o psíquica amb un grau del 33% o superior
Persones que per motius de discapacitat, aïllament social, edat avançada, malaltia o situació de risc psicosocial o físic, han de
menester una atenció continuada ja sigui de forma transitòria o permanent.

És imprescindible que la persona beneficiària disposi de línia telefònica i electricitat i que no es trobi en circumstàncies que, per la seva
gravetat o complexitat, impossibiliti la correcta utilització del servei.

Si l’usuari no disposa de línia telefònica i/o electricitat, i existeix informe favorable de Serveis Socials, l’Ajuntament es farà càrrec de les
mateixes amb la finalitat que dit usuari pugui fer ús del servei de teleassistència domiciliària.

Article 3. Quantia            

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà de 13’50 euros mensuals per persona titular, dels quals el beneficiari pagarà
12’00 euros i la resta, 1’50 euros, seran assumits per l’Ajuntament.

- Si hi ha un beneficiari sense UCR, aquest no pagarà res.
- Si hi ha un matrimoni i tots dos són beneficiaris amb UCR, el segon UCR, el cost del qual són 7 ‘50 euros, serà assumits per
l’Ajuntament.

La quota està sotmesa a revisió segons IPC.

Article 4. 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.
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Article 5. Normes de gestió

L’import del preu públic per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària es liquidarà per mensualitats vençudes, i es pagarà
directament a l’empresa concessionària.

Article 6. Obligació de pagament

L’obligació del pagament del preu públic regulat en la present ordenança neix en el moment que s’iniciï la prestació del servei de
teleassistència domiciliària.

El pagament del preu públic es realitzarà a mes vençut i s’haurà de domiciliar per banc.

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 l’aprovació d’aquella.

Disposició final

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

 

El Batle,
Nadal Torres Bujosa
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