En data 27 de maig de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària, ha adoptat
els següents ACORDS:

https://bop.diba.cat

A

“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de
la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials, en el seu
article 5.2 relatiu a la quota tributària, d’acord amb el redactat següent:
2.1 Serveis
Prestació mensual del servei d’intensitat MODERADA (titular)
Prestació mensual del servei d’intensitat MODERADA (cotitular)
Prestació mensual del servei d’intensitat ALTA (titular)
Prestació mensual del servei d’intensitat ALTA (cotitular)

- 6,78 euros
- 3,39 euros
- 7,88 euros
- 3,94 euros
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2.2 Tipologia del servei
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1. Servei de Teleassistència avançada d’intensitat moderada:
Aquesta modalitat comporta un nivell de suport bàsic quant a prestacions i tecnologia
complementària, com ara la periodicitat dels contactes telefònics, cobertura d’unitats
mòbils i dispositius adaptats per persones amb dificultats a la parla i/o a l’oïda o amb
dificultats de mobilitat en cas de necessitat.
2. Servei de Teleassistència avançada d’intensitat alta:

Data 8-6-2021

A banda de les prestacions anteriors, aquesta modalitat comporta addicionalment
nivells superiors de prestacions i tecnologia complementària, com ara un major nombre
de contactes telefònics i visites domiciliàries periòdiques, a més de dispositius
perifèrics (detectors de fum/foc, gas, monòxid de carboni, mobilitat reduïda/passivitat,
caiugdes o teleassistència mòbil).

Persona que reuneix tots els requisits per ser usuària. En el domicili solament podrà
haver un/a titular del servei.
2. Cotitular del servei:
Persona que conviu amb la titular del servei i que alhora reuneix els requisits per ser-ne
usuària. En un domicili podrà haver més d’una persona cotitular del servei.

Segon.- L’acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal serà objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, sota els criteris següents:
o
o

Fer públic el text de l’ordenança.
Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’ordenança modificada durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

B

1. Titular del servei:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.3 Tipologies de persones usuàries del Servei Local de Teleassitència
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ANUNCI

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’atenció a les persones de la corporació.
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A

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.”

Cabrils, 28 de maig de 2021
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L’alcaldessa,
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