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ORDRE DEL DIA
Àmbit de Badalona Democràtica
1 Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança general reguladora de preus públics
vigent.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Àmbit de Badalona Democràtica
1 Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança general reguladora de preus
públics vigent.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació provisional de les modificacions de l’ordenança general
reguladora dels preus públics i annex de tarifes de l’ordenança per a la seva entrada en vigor
un cop s’hagin acomplert els requisits dels articles 49 i 70.2 de la llei reguladora de les bases
del règim local.
Òrgan que resol:

Junta de Govern Local (sessió pública)
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Caràcter del document: No exhaureix la via administrativa
Expedient: 114/ORD-1/16
Fets
1.- S’han iniciat els tràmits per a la modificació de la redacció actual de l’ordenança general
reguladora dels preus públics i el seu annex de tarifes, per tal de proposar a l’òrgan municipal
competent la revisió del seu text articulat i/o les tarifes o quotes vigents.
2.- Les propostes de modificacions són les següents:
a) Per part del Departament d’Educació de l’Àmbit de Badalona Educadora:
Amb relació al preu públic mensual del servei d’escolarització, s’eleva proposta d’introducció
d’una tarifació social per al nou curs escolar 2016-2017.
Es proposa establir la tarifa de preus tenint en compte la capacitat econòmica dels usuaris del
servei (renda familiar). La idea fonamental és que el preu es determini segons la capacitat
econòmica de les famílies que optin al servei, integrant l’actual sistema de bonificacions
(beques) directament en el preu, així com determinades variables sociofamiliars que puguin
motivar una reducció de la quota aplicable (família nombrosa, monoparental, existència de
persones amb discapacitat, més d’un fill matriculat a l’escola bressol).
En relació als preus públics per a la utilització d’edificis i instal·lacions escolars, es proposa
mantenir la quota dels preus públics actuals, si bé es concreten les condicions d’aquest ús.
b) Per part del Departament de Programes i Producció de Serveis de l’Àmbit de Badalona Justa
i Inclusiva:
Es proposa la modificació dels preus públics corresponents al serveis d’ajut a domicili,
teleassistència, àpats a domicili i neteja a domicili integrats en el SAD.
3. Consten en l’expedient els informes tècnics i econòmics, quan escau, emesos pels
departaments i/o serveis, respecte a les propostes formulades.
4. Consta a l’expedient l’informe de la cap del Servei de Recursos Financers i tresorera
municipal en relació amb l’impacte de les modificacions proposades en el pressupost
d’ingressos.
5. La Intervenció municipal ha informat l’expedient d’acord amb el que es disposa a l’article 214
i següents del TRLRHL aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Fonaments de dret
1. Les modificacions proposades són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària
de les corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus públics, de
conformitat amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i s’ajusta a la regulació
que per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la pròpia norma.
2. Quant a la proposta d’aprovació dels preus públics de referència, s’ajusten en tots els casos
a les previsions dels articles 41 i següents de la Llei d’hisendes locals esmentada, i hi consta,
quan correspon, el pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 44
i 47 del TRLRHL esmentat.
3. En relació amb les propostes formulades que es relacionen en el punt 2n dels antecedents,
corresponen totes elles a l'àmbit discrecional de la potestat reglamentària de les entitats locals.
En aquest sentit, amb relació al preu públic mensual del servei d’escolarització, on ja hem
apuntat que s’ha elevat una proposta de tarifació social, convé destacar que fins no fa gaire,
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d’acord amb l’estudi efectuat per la Diputació de Barcelona en relació als preus públics i equitat
en l’accés als serveis educatius municipals, els serveis educatius s’han oferit als ciutadans amb
un preu inferior al cost de provisió dels serveis. En general, aquest preu públic es defineix de
manera uniforme, un únic preu per a tots els usuaris del servei independentment de les
característiques personals i de la seva capacitat econòmica, sens perjudici de les bonificacions
o ajuts (beques, descomptes, etc.) que cada Ajuntament pugui preveure per facilitar l’accés a
les famílies més necessitades o amb ingressos més baixos. Ara bé, el dèficit d’oferta existent,
la crisis econòmica, les dificultats d’accés als serveis de determinats col·lectius i l’augment de la
població immigrant han posat de manifest els punts febles d’aquest model.
Així, d’acord amb l’estudi més amunt citat, definir els preus públics dels serveis municipals
segons la capacitat econòmica dels usuaris, en concret, segons la renda equivalent dels
usuaris, de manera que el preu augmenti a mesura que augmenta la renda (tarifació social),
millora l’equitat i l’eficiència del sistema de tarifes dels serveis públics i, en concret, dels serveis
educatius municipals. L’informe de la Diputació conclou afirmant la viabilitat jurídica de l’ús
innovador de la renda equivalent de la família o usuari com a mesura tècnica per estructurar un
sistema de preus progressiu que doni perfecte compliment a l’aplicació del principi
d’equivalència modulat pel principi de capacitat econòmica en els diferents règims jurídics
reguladors de les tarifes municipals.
Així, mitjançant la definició dels preus segons la renda equivalent dels usuaris, s’aconsegueix
tenir en compte la capacitat econòmica de les famílies en la definició del preu del servei sense
necessitat de dissenyar un sistema de beques o bonificacions paral·lel (de fet, un sistema de
preus determinat segons la renda equivalent dels usuaris és equivalent a introduir el sistema de
bonificacions de manera implícita en la mateixa definició del preu). Això presenta l’avantatge de
deixar de banda la cultura del subsidi i eliminar el problema de l’estigma associat. A més,
s’afavoreix l’accés de les famílies de rendes més baixes, s’eliminen els problemes d’exclusió
d’aquelles famílies que queden fora del sistema de beques i s’eviten possibles conflictes
socials. Per tot això, l’estudi de referència conclou que els efectes de la reforma en termes
d’equitat són clars i altament positius. D’altra banda, orientant les subvencions cap als
col·lectius de menor nivell de renda es millora l’impacte redistributiu de la política de preus
públics.
Pel que fa a les possibles dificultats legals derivades de l’aplicació d’un sistema de preus
segons la renda de les famílies pel que fa a la protecció i confidencialitat de les dades, cal dir
que no ha de suposar un obstacle en tan en quan els usuaris estan protegits per la legislació
vigent (LOPD i el deure de confidencialitat exigible a tots els servidors públics per evitar que les
dades privades i familiars siguin utilitzades de manera inadequada o fraudulenta, o siguin
tractades o cedides a tercers sense consentiment inequívoc dels seus titulars).
Per si no n’hi hagués prou, des del punt de vista tècnic el sistema de preus segons la renda
resulta operatiu en termes de costos i de capacitat de gestió. En aquest sentit, l’Ajuntament de
Terrassa, acceptat de forma unànime com a referent a Catalunya pel que fa a la tarifació social,
ja fa anys que aplica el sistema de preus segons la capacitat econòmica dels usuaris i ha
provat que el model funciona de forma eficient. En aquest sentit, s’entén que la via per facilitar
la gestió del sistema de preus consisteix a facilitar la transmissió d’informació entre
administracions públiques.
4. Dit això, el procediment d’aprovació de les modificacions proposades de la vigent Ordenança
general reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL
esmentada.
5. L’òrgan competent per adoptar acords de modificació de l’Ordenança general reguladora de
preus públics, és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article
23.2 lletra b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). No
obstant això, l'esmentada atribució ha estat delegada per l'Ajuntament Ple en la Junta de
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Govern Local tal com recull l’article 6 del propi text de l’ordenança reguladora dels preus
públics la qual ara es vol modificar.
6. Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica.
7. A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL) les
ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí informatiu local,
quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del Butlletí Oficial de la Província en què
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
8. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a l’ús de la
llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua pròpia de
Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de
l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin
un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
9. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència a les persones interessades per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit
territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran
de ser resoltes per l’Ajuntament Ple, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar
l’acord aprovat definitivament, conforme el que preveuen els preceptes indicats.
10. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica per tal que inclogui a l’ordre del dia de la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica i, si escau, de la Junta de Govern Local
pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR provisionalment les modificacions del text i/o tarifes de l’ordenança
general reguladora dels preus públics per a la seva entrada en vigor un cop s’hagin acomplert
els requisits dels articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, en el
sentit següent:
Annex X. Preu públic per la utilització d’edificis i instal·lacions escolars.
On diu:
“Tipus d’ús

Entitats sense ànim
Entitats privades
de lucre

Vigilància
diürna (fins a les 22
hores)
Nocturna i festius
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OCASIONAL

12,78 EUR/hora

25,57 EUR/hora

14,40 EUR/hora

28,78 EUR/hora

CONTINUAT

8,52 EUR/hora

17,04 EUR/hora

15,35 EUR/hora

30,67 EUR/hora

25,57 EUR/setm

50,37 EUR/setm

15,35 EUR/hora

30,67 EUR/hora

CASALS D’ESTIU
(...)”.
Ha de dir:

1.“En el cas que hom sol·liciti més d’una escola per a la mateixa activitat, el preu es calcularà
diferenciadament per a cadascuna.
2.Per a l’activitat que només o essencialment requereixi l’espai interior de l’escola, es
diferenciarà entre ús ocasional (activitat que requereix un únic ús de l’escola durant el curs
escolar) i ús continuat (activitat que requereix l’ús de l’escola diverses vegades durant el curs
escolar).
3.Per a l’activitat que només requereixi les pistes, patis, instal·lacions descobertes o espais
exteriors de l’escola, si escau amb els vestidors i lavabos corresponents, serà d’aplicació
l’apartat del preu públic d’instal·lacions esportives municipals corresponent a “Poliesportius
descoberts – Pista Central”. A aquests efectes, tota activitat que no sigui un entrenament serà
classificada com encontre.
4.L’activitat que pretengui ser considerada com a Casal o Campus Esportiu de Vacances ha
d’acreditar la presentació de la notificació corresponent a la Generalitat de Catalunya, segons
regula el decret 137/2003, o altre que el modifiqui.
5.Es consideren de particular interès educatiu els Casals i Campus Esportius de Vacances
quina activitat estigui aprovada explícitament pel Consell Escolar de Centre i adreçada a infants
del mateix, de forma exclusiva o no.
6.Es consideren de particular interès socials els Casals i Campus Esportius de Vacances quina
activitat estigui adreçada a una població socialment vulnerable o funcionament diversa;
característiques que s’acreditaran mitjançant un informe emès per un servei municipal.
7.Preus segons el tipus d’ús i l’ens sol·licitant:
Tipus d’ús

Associacions i entitats
sense afany de lucre

Empreses i entitats
amb finalitat lucrativa

Ocasional en espais interiors

12,78 €/hora

25,57 €/hora

Continuat en espais interiors

8,52 €/hora

17,04 €/hora

Casals i Campus esportius de vacances

25,57 €/setmana

50,37 €/setmana

Casals i Campus esportius de vacances, de particular
interès educatiu o social

0 €/setmana

25,57 €/setmana

(...)”
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Annex XI. Preu públic corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d’escoles
bressol.
On diu:
“Preu públic mensual del servei d’escolarització: distribució alíquota en onze
parts, repartides en deu mensualitats, de la part del cost del servei que suporten
els usuaris; la primera mensualitat serà doble de les altres i en el darrer mes en 176,55 EUR
que hom gaudeix del servei no hi haurà pagament.
(...)”.
Ha de dir:
“Tarifa mensual del servei d’escolarització: distribució alíquota en onze parts, repartides en deu
mensualitats, de la part del cost del servei que suporten els usuaris; la primera mensualitat serà
doble de les altres i en el darrer mes en que hom gaudeixi del servei no hi haurà pagament: la
tarifa màxima serà de 197,29 €.
Aquest preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui
empadronat l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació
d’ofici per part de l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de
suficiència (IRSC) i amb les ponderacions que segueixen. La tarifa mínima a tots els efectes
s’estableix en 9,86 €.
IRSC:

% reducció:

preu/mes

Superior a 2

0,00%

197,29 €

1a2

20,00%

157,83 €

0,5 a 1

60,00%

78,92 €

0,25 a 0,5

80,00%

39,46 €

Menor de 0,25

90,00%

19,73 €

tarifa mínima:

95%

9,86 €

Ponderació 1: 5% de reducció complementària a famílies que acreditin oficialment ser o bé
monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat funcional reconeguda en grau igual o
superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors. En el cas d’acreditar més d’una de
les característiques anteriors, la reducció serà del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció a famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol
municipals. Aquesta ponderació és incompatible amb l’anterior.
Per a la determinació de la renda anual per càpita, es sumaran tots els ingressos percebuts
durant el darrer període anual en que hom disposi de justificants, tant pels tutors de l’alumne
(incloent aquelles persones que no hi convisquin) com pels convivents majors de 25 anys, fent
excepció dels avis/àvies/besavis/besàvies directes de l’alumne quines rendes només
computaran el 50%; aquest total es dividirà pel número total de persones que conviuen al
domicili. La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que
figuren a les caselles de la declaració de l’impost sobre la Renda del darrer exercici que
s’indiquen: Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2015 a integrar en
la base imposable general +(més) Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable
general i de les imputacions de renda +(més) Saldo net positiu dels guanys i pèrdues
patrimonials imputables a 2015 a integrar en la base imposable de l’estalvi +(més) Saldo net
positiu dels rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l’estalvi (menys) Quota resultant de l’autoliquidació.
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La Declaració de la Renda es pot substituir per altra documentació justificativa del nivell
d’ingressos escaient a les circumstàncies personals: declaracions trimestrals d’IRPF i IVA en el
cas d’autònoms o empresaris; certificat patronal de percepcions laborals, en el cas de no
arribar al mínim exigible als efectes de la Declaració de la Renda; certificació de les prestacions
d’atur per part de l’Oficina de Treball de la Generalitat; certificació de la percepció de pensions,
rendes d’inserció o altres ingressos; certificació dels Serveis Socials municipals.
La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de l’Ajuntament, si hom detecta
una diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un canvi en l’escala tarifaria, i
s’aplicarà per mesos enters a partir de la data de registre de la sol·licitud”
(...)”.
Annex XIV. Preu públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili.
“(...)
Article 4. Indicadors de referència
On deia:
(...)
Per a l’ exercici 2014, l’ indicador de referència es fixa en les quanties següents:
a) Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili – 19,32 EUR/hora
b) Servei de Teleassistència - 19,42 EUR/mes
c) El Servei de Neteja a Domicili – 113,50 EUR/mes
d) El Servei d’Àpats a Domicili – 10,98 EUR/àpat
(...)”.
Ha de dir:
“(...)
Els indicadors de referència es fixen en les quanties següents:
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili: 17,57 €/hora
Servei de Teleasistència: 18,83 €/mes
El Servei de Neteja a Domicili: 22,38 €/servei (1,5 h/servei)
El Servei d’àpats a Domicili:.11,19 €/àpat
(...)”.
Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima.
On deia:
“(...)
El resultat és el següent:
Ingressos beneficiari

Tipus (%)

Fins a 1 IRSC (663,98)

0%

des de 663,99 fins a 1,3 IRSC (863,17)

5%
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Des de 863,18 fins a 1,5 IRSC (995,97)

10%

Des de 995,98 fins a 2,2 IRSC (1.460,76)

25%

Des de 1.460,77 fins a 2,7 IRSC (1.792,75,75)

50%

Més de 2,7 IRSC (1.792,75)

100%”

Ha de dir:
“(...)
El resultat és el següent:
a) Pels servei bàsic d’ajuda a domicili, de neteja a domicili i d’àpats a domicili:
Ingressos beneficiari

Tipus (%)

Fins a 1 IRSC 7.967,73 anual

0%

Des de 7.967,74
(10.358,05)

fins

a

1,3

IRSC

5%

Des de 10.358,06 fins a 1,5 IRSC
(11.951,60)

10%

Des de 11.951,61 fins a 2,2 IRSC
(17.529,01)

25%

Des de 17.529,02 fins a 2,7 IRSC
(21.512,87)

50%

Més de 2,7 IRSC (21.512,87)

100%

b) Pel servei de teleassistència:
Ingressos beneficiari

Tipus (%)

Fins a 1 IRSC 7.967,73 anual

0%

Des de 7.967,74
(10.358,05)

fins

a

1,3

IRSC

0%

Des de 10.358,06 fins a 1,5 IRSC
(11.951,60)

10%

Des de 11.951,61 fins a 2,2 IRSC
(17.529,01)

25%

Des de 17.529,02 fins a 2,7 IRSC
(21.512,87)

50%

Més de 2,7 IRSC (21.512,87)

100%”

Article 6. Preu públic exigible
On deia:
“1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
El preu públic és de 12,56 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’
article 4 d’ aquesta ordenança.
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2. Servei de Teleassistència:
El preu públic és de 12,63 euros/mes, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’
article 4 d’ aquesta ordenança.
3. El Servei de Neteja a Domicili:
El preu públic és de 73,77 euros/mes, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
4. El Servei d’Àpats a Domicili:
El preu públic és de 7,14 euros/àpat, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
(...)
6. Quan els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen fins a 1 IRSC, tipus 0%, hauran de satisfer les quotes mínimes per a cadascun dels
serveis:
- Servei d’ Ajuda a Domicili – 6,23 €
- Servei de Teleassistència – 6,23 €.
- Servei de Neteja a Domicili – 6,23 €.
En aquest supòsit no hauran de satisfer cap quota mínima els beneficiaris del serveis d'atenció
domiciliaria, ni pel servei de telealarma.”
Ha de dir:
“1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
El preu públic és de 11,42 euros/hora equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
2. Servei de Teleasistència:
El preu públic és de 12,24 euros/mes equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança
3. El Servei de Neteja a Domicili:
El preu públic és de 14,55 euros/servei equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
4. El Servei d’Àpats a Domicili:
El preu públic és de 7,27 euros/àpat equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
(...)
6. Quan els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen fins a 1 IRSC, tipus 0%, hauran de satisfer les quotes mínimes per a cadascun dels
serveis:
- Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili – 6,23 euros/mes.
- Servei de Teleassistència – 6,23 euros/mes.
- Servei de Neteja a Domicili – 6,23 euros/mes.
- Servei d’àpats a Domicili – 6,23 euros/mes
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En aquest supòsit no hauran de satisfer cap quota mínima quan:
a) Els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen inferior o igual a 1 IRSC i tipus 0%, no s’abonarà la quota mínima pel Servei Bàsic
d’Ajuda a Domicili
b) Els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen inferior o igual a 1,3 IRSC i tipus 0%, no s’abonarà la quota mínima pel Servei de
teleassistencia
c) D’acord amb l’article 44.2 del Reial Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan concorrin circumstancies
excepcionals que puguin comportar un risc d’exclusió social (malaltia mental, violència al
domicili, infants amb risc), el beneficiari del servei bàsic d’ajuda a domicili el podrà rebre amb
càrrec a la dotació pressupostària habilitada a tal efecte, previ informe del tècnic del servei
bàsic d’atenció social (SBAS).”
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
On deia:
“(...)
2. El preu públic per al Servei de Teleassistència es pagarà trimestralment, durant els deu
primers dies del mes natural següent al període de l’inici del servei, llevat dels casos en què
l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas en el qual es
liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt anterior.
(...)
4. El preu públic per al Servei d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es
farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
(...)”.
Ha de dir:
(...)
2. El preu públic per al Servei de Teleassistència es pagarà mensualment, durant els deu
primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
(...)
4. El preu públic per al Servei d’àpats a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es
farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
(...)
6. Les baixes temporals han de ser comunicades amb una antelació mínima de 72 hores. En
cas contrari s’haurà d’abonar la quota del servei com si s’hagués prestat.
7. El temps de baixa temporal, de màxim dos mesos, amb reserva d’un d’aquests serveis no
s’abonarà la quota existent dels corresponents serveis.“
SEGON.- Aquestes modificacions entraran en vigor un cop s’hagin publicat integrament en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i, en tot cas, quan s’hagin acomplert els requisits
del procediment establert pels articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim
local, i continuaran en vigor mentre no s’acordi modificar-les o derogar-les.
TERCER.- SOTMETRE el present acord a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’anuncis de
l’ajuntament i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per tal que puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes per la
Junta de Govern Local, en sessió pública. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment,
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord.
QUART.- ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals
municipals, per la seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin."
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i vint minuts, de la qual com a
secretària accidental, dono fe.
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