PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 24,
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA DE
PERSONES MAJORS
En relació a l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de la residència de
persones majors, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació
aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti
els següents
Acords:
1. Modificar l’article 4.1 de manera que la quota dels Residents passa de 1.073,87 €/mes a
1.093,87 €/mes.
2. Modificar l’apartat 4 de l’article 5è, que ha de quedar redactat de la següent manera:
<< 4.- En el cas de no poder abonar totalment o parcialment la quota, l’aspirant a
resident ha de presentar una declaració, amb justificants, del béns que posseeix, en ús o
en propietat, i dels ingressos anuals. La Direcció de la Residència pot fer, en tot
moment, les gestions oportunes per determinar l’exactitud de les declaracions que, en
aquest sentit, facin les persones residents.
Si la persona beneficiària no pot pagar la totalitat de la quota i disposa de béns s’ha
d’establir el sistema de reconeixement de deute amb l’Ajuntament, reconeixement que
s’ha de firmar en el moment del seu ingrés o en el moment en què s’iniciïn els
impagaments. Aquest document de reconeixement del deute s’ha de signar entre les
dues parts, Ajuntament i resident o tutor legal, si s’escau, a càrrec dels béns titularitat
d’aquest darrer.
Amb la finalitat d’evitar o minorar el reconeixement de deute, la família de la persona
sol·licitant es pot comprometre a abonar el cost de la seva estada o a abonar una
quantitat fixada al seu criteri, de manera que, en el moment de la seva baixa, no
existeixi deute o que el contret sigui menor. En tot cas, el pagament íntegre del deute
s’ha d’efectuar en el moment que es produeixi la seva baixa de la Residència.>>

<<Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2021 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 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>>
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3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web
Codi Segur de Validació

b0c81956e2e44c40bd87188745537da3001

Url de validació

https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

4. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, s’ha de
considerar aprovada definitivament sense la necessitat d'acord exprés del Ple.

