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Núm. 12897
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal
Procediment
Aprovació de normativa – Ordenança fiscal reguladora dels preus
públics que han d’abonar els usuaris en relació als serveis desenvolupats pel Consorci de Benestar Social del Ripollès.
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article i 178 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, es fa
públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 29/04/2010
aprovà provisionalment l’ordenança fiscal reguladora dels preus
públics que han d’abonar els usuaris en relació als serveis desenvolupats pel Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, els
acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar l’Ordenança fiscal número 1 reguladora dels
preus públics que han d’abonar els usuaris en relació als serveis
desenvolupats pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, que
s’adjunta com a annex a aquesta resolució.
“...”
Annex
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, referent al preu públic per a
la prestació de serveis desenvolupats pel Consorci de Benestar
Social del Ripollès
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127 en relació amb
l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
municipi estableix el preu públic per la prestació del servei d'ajut a
domicili, especificat en les tarifes que es contenen en l'annex
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corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. De la mateixa
forma també es preveu el servei de transport adaptat.
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança, les persones que es beneficiïn dels serveis prestats o els
sol·licitants del servei a que es refereix l'article anterior.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà la
que es fixa en les tarifes contingudes en l'annex per a cada un dels
diferents serveis. Es podrà exigir si així ho disposa l’òrgan competent del Consorci el dipòsit previ de l'import total del preu
públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la
prestació del servei o de la autorització de la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal. Quan la
prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada
superior a l'anual, el cobrament serà objecte de padró.
Article 4 Obligació del pagament
L'obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança
neix amb la formalització de la corresponent sol·licitud del servei
esmentat i serà independent de la real prestació del servei si la
manca d'aquest és imputable al sol·licitant.
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del
domini públic
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la
destrucció o el deteriorament del domini públic la persona beneficiària, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de dipositar prèviament el seu import. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantia igual al valor dels béns
destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
Article 6 Gestió i recaptació
Les quotes corresponents seran satisfetes en la forma que
determini serveis econòmics mitjançant liquidacions emeses pel
centre gestor que podran exigir-se com a dipòsit previ. Els preus
públics no satisfets dintre dels terminis reglamentaris, s'exigiran
per la via de constrenyiment, segons procediment contingut en el
vigent Reglament general de recaptació.
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Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expresses.
TARIFES
Ajuts a domicili
De dilluns a dissabte: 16,25 €/hora, sense incloure el temps de
trasllat a domicili.
Diumenges i festius: 17,50 €/hora, sense incloure el temps de
trasllat a domicili.
Hores complementàries: 25 €/hora.
Servei de teleassistència: 6,26 €/mes
Transport adaptat: 44 €/mes
“...”
Recursos procedents contra l’acte publicat
L’acte administratiu publicat posa fi a la via administrativa i si es
vol impugnar procedeix la interposició d’un recurs contenciósadministratiu davant de la Sala Contenciosa i Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Ripoll, 1 de setembre de 2010
Gerard Soldevila i Freixa
Secretari
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Núm. 12898
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Anunci d’aprovació definitiva d’un reglament
Procediment
Aprovació de normativa – Reglament de creació i regulació del
programa d’atenció a les situacions d’urgència i/o emergència
social.
La Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès en
sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2009 va adoptar els
acords següents:
-Primer. Aprovar inicialment el Reglament 2/2010, d’1 de gener, de
creació i regulació del programa d’atenció a les situacions d’urgència i/o emergència social, que s’adjunta com a annex a aquesta
resolució.
-Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el tauler d’anuncis del Consorci, l’acord d’aprovació inicial i obrir
un període d’informació pública durant el termini de trenta dies a
comptar des de la seva publicació, per tal que els interessats
puguin presentar les al·legacions, objeccions i/o reclamacions que
es considerin oportunes.
-Tercer. Disposar que el Reglament 2/2010 quedarà definitivament
aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord, en el supòsit de
que no es presentin al·legacions, reclamacions i/o objeccions
durant el termini d’informació pública establert.
L’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública durant
el termini de trenta dies, mitjançant un anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 98 de data 24 de
maig de 2010 i al tauler d’anuncis del Consorci. Transcorregut
l’esmentat termini no s’han presentat al·legacions per la qual cosa
s’entén aprovat definitivament el Reglament 2/2010, d’1 de gener,
de creació i regulació del programa d’atenció a les situacions
d’urgència i/o emergència social, entrant en vigor després d’haver
transcorregut quinze dies hàbils des de la seva publicació íntegre.
“...”
REGLAMENT 2/2010, d’1 de gener, de creació i regulació del
programa d’atenció a les situacions d’urgència i/o emergència
Exposició de motius
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