CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
De l'Ajuntament de Torrelles de Foix, sobre la imposició de l’Ordenança Fiscal
Reguladora del Servei Públic de Teleassistència Domiciliària.
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Torrelles de
Foix sotmet a consulta pública la conveniència d’imposar l’Ordenança Fiscal
reguladora del preu públic de Teleassistència Domiciliària i a l’empara del previst a
l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació
de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic
per la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària.
Aquest servei inclou el Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les
persones grans o amb discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran
part del dia, o bé que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques
característiques d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del
dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la
informació, amb el suport dels mitjans personals necessaris.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Torrelles de Foix d’introduir la regulació d’aquest
servei de forma que reflecteixi els criteris de capacitat econòmica dels usuaris del
mateix.
Davant aquest tràmit de consulta pública, els veïns, organitzacions i associacions que
així ho considerin poden presentar les opinions al Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament o mitjançant instància genèrica disponible a la web www.torrellesdefoix.cat,
en el termini de deu dies naturals a comptar des del dia d’aquesta publicació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Torrelles de Foix, a 3 de desembre de 2019.
L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo.
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