DEPARTAMENT: Serveis Socials
PROCEDIMENT:
- Número: 970/2016
- Nom: Actualització de les tarifes de la residència Onada SL.
DILIGÈNCIA : ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Actualització de les tarifes de la residència Onada SL (exp. 970/2016)
Primer; Atès que el Plec de clàusules administratives particulars de la concessió de la
residència i del centre de dia municipal estableix, en la clàusula 16; (...) Les tarifes
corresponents a la meitat de les places seran establertes lliurement pel concessionari,
no estaran subjectes a autorització del poder adjudicador i podran entrar en vigor en el
moment futur que disposi el concessionari. Tanmateix, serà requisit per la seva
vigència la comunicació fefaent a l’Ajuntament.
Les tarifes corresponents a la resta de places les aprovarà l’Ajuntament, a proposta del
concessionari, i el seu import no podrà ser superior en un 25 per cent a les establertes
per a les residències publiques titularitat de l’ICASS.
Segon; Atès que en data 22/09/2016 l’empresa concessionària Onada SL sol·licita via
registre telemàtic E/001408-2016 que siguin aprovats els preus per l’any 2017 i
especifica en la seva sol·licitud quotes diferenciades en base a la Clàusula 16 del Plec
de clàusules administratives particulars de la concessió de la residència i del centre de
dia municipal.
Tercer; Atès que en data 22/12/2016 s’envia requeriment d’esmenes a la
concessionària amb registre de sortida 2016-S-RC-6685 i que en data 23/12/2016 es
rep nova sol·licitud per part de l’empresa concessionària amb deficiència esmenada
amb registre d’entrada número E/002474-2016.
Quart; Atès que des de l’àrea de serveis socials i secretaria s’han acordat unes
directrius bàsiques per determinar els criteris d’aplicació de la Clàusula 16 del Plec de
clàusules administratives particulars de la concessió de la residència i del centre de dia
municipal
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcalde
Data de delegació: 7 de juliol de 2015
Número de decret: 2015-0555
Publicació al BOPB: 27/05/2015

S’ACORDA :
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PRIMER: La distribució de les places de la residència entre aquelles, les tarifes de les
quals se subjecten a autorització i aquelles en que els preus només se subjecten a
comunicació per part de la concessionària es realitzarà segons les regles següents:
-

Primera. 36 places se sotmeten al règim d’autorització i 35 al de
comunicació

-

Segona. S’entendrà que son places amb tarifes autoritzades, en primer lloc,
aquelles en el finançament de les quals hi participi l’Ajuntament. Si el
número de places en aquesta situació fos inferior a 36, tindrà la
consideració de places autoritzades aquelles que ocupin residents
subrogats. Si el número de places en aquestes situacions fos inferior a 36,
tindran la consideració de places autoritzades aquelles que els seus usuaris
disposin de prestacions econòmiques vinculades per ordre d’antiguitat en
l’atorgament de la prestació i, en igualtat d’aquesta antiguitat, en primer lloc,
per ordre d’ingrés a la residència, i en cas d’ingrés al mateix dia, per ordre
de major a menor edat; sempre fins al màxim de 36 places sotmeses a
aquest règim.

-

Tercera. En tot cas tindran consideració de places amb tarifes autoritzades
aquelles en que l’ajuntament participi en el seu finançament, amb el límit
màxim de 36 places sotmeses a aquest règim.

TERCER: Es pren raó de la comunicació dels preus indicats a continuació, els quals
s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2017 a les places de la residència no sotmeses
al règim d’autorització de tarifes.
Servei de centre residencial
-

Autònoms/Vàlids/ Grau I
Grau II
Grau III

1600,00€/mensuals
1750,00€/mensuals
1895,00€/mensuals

Servei de centre de dia
-

Jornada de 7 dies / setmana
Jornada de 5 dies / setmana

875,00€/mensuals
675,00€/mensuals

QUART: Notificar aquest acord a l’empresa Onada SL, als interessats i donar trasllat
del mateix als serveis d’intervenció i tresoreria municipal per al seu coneixement i
efectes.
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SEGON: Es denega l’increment de les tarifes autoritzades per la grup d’usuaris de la
residència “autònoms/vàlids/grau 1”, la qual seguirà sent de 1.384,88 euros mensuals,
mentre que no procedeix cap autorització en relació a la resta de tarifes, atès que no
experimenten alteració respecte les vigents.
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CINQUÈ: Declarar que:
-

-

L’acte es una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitja de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ:
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent:
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

Sentit de l’acord
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la taula.
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
Número de sessió: 1/2017
Data de la sessió: 9.1.17
Número d’acord: SOBREVINGUT 3

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :

