Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el/la Junta de Govern Local, en sessió ordinari celebrada el dia 5 de març
de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 3 DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
PEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA DEL MUNICIPI DE CALAFELL.
Fets
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell realitzada el 2 d’agost de 2005,
va aprovar les bases per a la concessió d’ajuts pel servei de teleassistència domiciliària.
2. Aquestes bases es van publicar al BOP de Tarragona núm.46 el 24 de febrer de 2006.
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3. Es vol modificar el punt 3 d’aquestes bases, corresponent als criteris de priorització,
passant a ser el següent:
Podran accedir al servei de teleassistència domiciliaria qualsevol persona que compleixi
almenys un dels següent requisits:
-

3.1. Criteris econòmics
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B) INGRESSOS FAMILIARS: Ingressos familiars inferiors a 4.452 euros any (318x14
pagues/12 mesos)= 371 euros mes. Es computaran com a ingressos familiars la
totalitat dels ingressos nets (pensió, rendiments mobiliaris, rendiments
immobiliaris, ingressos assistencials, ...) obtinguts per els membres de la unitat
familiar. Si es dóna qualsevol increment d’ingressos familiars que facin
plantejar-se la concessió de l’ajut, el demandant tindrà l’obligació de
comunicar-ho a les persones responsables i presentar la documentació adient.
Així mateix, cada 2 anys es farà una revisió de la situació econòmica i social de
les persones beneficiàries del servei per part dels tècnics del departament. Si hi
ha canvis substancials pot comportar la retirada del servei.

-

3.2 Criteris de salut
Persones en risc sanitari entès com la persona que necessita supervisió i atenció
constant pel seu estat de salut.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

07/03/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

A) ESTALVI: Qualsevol personal beneficaria no podrà tenir estalvis superiors als
15.000€. En cas que es tracti de dues persones, no podran tenir estalvis que
superin els 18.000€.
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-

3.3 Criteris d’unitat de convivència
Llar unipersonal o llar formada per dues persones on el cuidador principal té
dificultats per actuar en situacions d’emergència.
En casos excepcionals, encara que no concorri cap criteri dels abans establerts, hi
tindran accés al servei les persones que estiguin en situació de risc social greu.

4. El canvi de les bases afectarà a totes les concessions d’ajuts pel servei de teleassistència
domiciliària que es concedeixin al municipi de Calafell, incloses les de la Llei de Barris,
que només es diferenciarà per criteris territorials.
Fonaments de dret

2. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010- 2011. El punt 1.1.2.2 de l’Annex 1 defineix el Servei de tecnologies de suport i
cura on s’inclou la teleassistència.
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1. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, regula i ordena el sistema públic de
serveis socials amb la finalitat de garantir-hi l’accés universal i estableix un conjunt de
drets garantits per a tota la ciutadania en matèria de benestar social generant un
conjunt d’obligacions per a les administracions públiques encarregades de prestar els
serveis i prestacions vinculats amb l’exercici d’aquesta garantia de dret. L’article 16
parla de la definició dels serveis socials bàsics i inclou el servei de teleassistència. En
l’article 17 es defineixen les funcions dels serveis socials bàsics entre les quals es fa
esment a la prestació de servei de teleassistència. L’Article 23 defineix les prestacions
tecnològiques, on estaria inclòs el servei de teleassistència.

3. Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.
4. Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris.
5. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions.

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del regim jurídic del sector públic.
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6. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - SERVEIS SOCIALS i per unanimitat acorda:
PRIMER.- Modificar el punt 3 de les bases per a la concessió d’ajuts pel servei de
teleassistència domiciliaria.
SEGON.- Comunicar als departaments de la Corporació afectats.
TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Portal de
Transparència del Ajuntament de Calafell.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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Calafell, 6 de març de 2018 .

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

cd05d4524f7848f283a578cbcc59eba7001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

