Consell Comarcal del
PRIORAT

6.- 2010/208.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA
DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA”
Antecedents:
1.- El Ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió ordinària núm.: 5/2008, , celebrada el dia 29
de setembre de 2008, va aprovar amb caràcter inicial la següent disposició de caràcter general:
“Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d'atenció domiciliària”.
2.- L’esmentat Reglament fou publicat integrament en el BOPT núm.: 283, de 9 de desembre de
2008.
3.- S’ha redactat la modificació de l’esmentada disposició de caràcter general.
4.- Amb data 18/11/2010, el secretari interventor de la corporació ha mes informe FAVORABLE
en relació a l’esmentada disposició de caràcter general.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, (en
endavant LRBRL), atribueix als ens locals la potestat reglamentària, en igual sentit, s’expressa,
l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, (en endavant TRLMRLC)
2.- L’òrgan competent per a la seva aprovació, segons l’establert en l’article 22.2.d) de la LRBRL,
és el Ple de la Corporació, no sent necessària una majoria qualificada, excepció feta de
l’aprovació del Reglament orgànic de la Corporació. En igual sentit, s’expressa, l’article 52.2.d)
del TRLMRLC.
3.- L’aprovació de les Ordenances i Reglaments, en general s’ajusta a l’establert en els articles
49 i 70 de la LRBRL, i pel que fa a l’àmbit de Catalunya, els articles 58 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, (en endavant ROAS). De conformitat amb els esmentats articles, la tramitació que s’ha de
seguir, és la següent,
a) Aprovació inicial pel Ple de la Corporació, per majoria simple.
b) Informació pública, per un termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i
al·legacions. La Informació pública s’ha de realitzar mitjançant el tauler d’edictes de la
Corporació, i anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en un mitjà de comunicació escrita. S’ha de
donar audiència als interessats
c) Resolució de totes les reclamacions i al·legacions presentades dins el termini establert i
aprovació definitiva per part del Ple de la Corporació. Si no es presenten reclamacions ni
al·legacions , l’aprovació inicial s’entén elevada a definitiva.
d) Publicació íntegra de l’Ordenança o Reglament aprovat en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona. S’ha de publicar una referència de la publicació íntegra en el
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
e) Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya de l’acord
d’aprovació definitiva i del text íntegre de l’Ordenança o Reglament, en el termini de 15
dies.
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal del Priorat, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
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PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la
prestació dels serveis d'atenció domiciliària, que figura com annex al present acord, a l’empara
de les potestats reglamentàries, atribuïdes pels articles 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
per l’article 8.1. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquests acords i el text de la disposició aprovada per
un termini de trenta dies hàbils, a l’objecte que es puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari El Punt i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal.
El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci en
el Butlletí Oficial de la província.
TERCER.- DISPOSAR que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, la disposició de caràcter general quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior i es procedirà directament a la
seva publicació.
Annex
PRIMER.- Es modifica l’article 3 de l’Ordenança que queda redactat de la següent manera:
Article 3r. Quantia
1. Les tarifes dels preu públic regulat en aquesta ordenança serà el següent:
a) Servei d’ajuda a domicili, 15 euros/hora.
b) Servei de teleassistència, 23,41 euros/mes
2. Els preus públics a aplicar als beneficiaris s’obtindran aplicant les següents formules:
a) Servei d’ajuda a domicili,
pp = t x (t1+t2)
pp= preu públic
t= tarifa
t1= tarifa per nivell de recursos nets
t2= tarifa per nivell d’estalvis.
b) Servei de teleassistència,
pp = t x (t1 + t2)
pp= preu públic
t= tarifa
t1= tarifa per nivell de recursos nets
t2= tarifa per nivell d’estalvis.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà
d’acord amb la normativa que el regula.
4. En la determinació del preu públic a pagar per l’usuari, es garantirà un mínim d’ingressos a la persona
beneficiària, segons estableix l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
SEGON.- Es modifica l’article 6 de l’Ordenança que queda redactat de la següent manera:

Article 6è. Bonificacions.
1. Servei d’ajuda a domicili: S’estableixen les següents bonificacions:
a) Per nivell de Recursos nets:

INGRESSOS MENSUALS

BONIFICACIÓ

TARIFA RESULTANT

De 1 a 1,25 vegades IRSC

80 %

20 %

De 1,25 a 1,35 vegades IRSC

60 %

40 %

De 1,35 a 1,50 vegades IRSC

40 %

60 %

De 1,50 a 1,75 vegades IRSC

20 %

80 %
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INGRESSOS MENSUALS
De 1,75 a 2 vegades IRSC
b) Per nivell d’estalvis

ESTALVIS FINS A

BONIFICACIÓ

TARIFA RESULTANT

10 %

90 %

BONIFICACIÓ

TARIFA RESULTANT

<= 12.000euros

100 %

0%

12.000,01 euros – 15.000,00 euros

75 %

25 %

15.000,01 euros – 20.000,00 euros

50 %

50 %

20.000,01 euros – 30.000,00 euros

25 %

75 %

+ de 30.000,00 euros
0%
2. Servei de teleassistència: S’estableixen les següents bonificacions:
a) Per nivell de recursos nets

INGRESSOS MENSUALS

100 %

BONIFICACIÓ

TARIFA RESULTANT

Fins a 1 vegada IRSC

75 %

25 %

De 1 a 1,25 vegades IRSC

50 %

50 %

De 1,25 a 1,35 vegades IRSC

25 %

75 %

0%

100 %

Més d’1,35 vegades IRSC
b) Per nivell d’estalvis

ESTALVIS FINS A

BONIFICACIÓ

TARIFA RESULTANT

<= 12.000 euros

75 %

25 %

12.000,01 euros – 15.000,00 euros

40 %

60 %

Més de 15.000,01 euros

0%

100 %
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