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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre Aprovar el padró relatiu a la prestació del servei de
teleassistència corresponent al tercer trimestre de 2018.
Decret en data 23 d’octubre de 2018, va acordar el següent :
Identificació de l’expedient
Expedient número 7202/2018, relatiu a l’aprovació de padrons corresponents al servei de teleassistència. del
tercer trimestre de 2018.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 26 d’abril de 2012 va acordar delegar en
l’Organisme de Gestió Tributària la recaptació de la tarifa núm. 7 de preus públics relativa a les Activitats i
serveis per a gent gran. Un dels epígrafs d’aquesta tarifa, servei d’ajuda a domicili, correspon al padró del
servei de teleassistència que es porta a aprovació.
2. La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de gener de 2012, va aprovar la normativa i sol·licitud per
a obtenir l’ajut econòmic pel pagament de la quota del servei de Teleassistència.
3. El padró que es porta a aprovació és el que correspon al tercer trimestre de l’any 2018 del servei de
teleassistència dels usuaris de Caldes de Montbui, per un import total de 5.828,45 euros.
4. El padró aprovat s’haurà d’exposar al públic, en el servei de Tresoreria a comptar des de la data
d’aprovació i fins a vint dies després de la data d’inici del període voluntari de cobrament per tal que les
persones interessades puguin consultar-lo. Aquesta exposició pública s’anunciarà en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i en el web municipal a l’apartat d’anuncis i edictes.
5. Els drets reconeguts i ingressos que es generin en base al padró que s’aprova es comptabilitzaran a
l’aplicació pressupostària 48.34100 – Teleassistència, amb el concepte comptable TA.
6. En data 04-10-2018, la senyora Mireia Bejarano Bartomeus, Tècnica Serveis Socials, ha emès un informe
tècnic.
7. En data 04-10-2018, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
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8. L’expedient es sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonaments de dret
- Acord del Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de data 26 d’abril de 2012, de delegació en l’Organisme de Gestió Tributària la recaptació de la tarifa núm. 7 d’Activitats i serveis per a gent gran.
- Tarifa núm. 7 de preus públics, relativa a les Activitats i serveis per a gent gran, aprovada per la Junta de
Govern Local de data 26 d’abril de 2012.
- Acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de gener de 2012, d’aprovació de la normativa i sol·licitud per a obtenir l’ajut econòmic pel pagament de la quota del servei de Teleassistència.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Aprovar el padró relatiu a la prestació del servei de teleassistència corresponent al tercer trimestre de
2018, el qual consta a l'expedient com a annex 1, per un import total de 5.828,45 euros.
Segon. Notificar a l’Organisme de Gestió Tributària que haurà de posar al cobrament els esmentats imports,
amb el concepte TA, als subjectes passius que s’hi determinen, indicant-li que ha de comunicar a la regidoria
d’Acció Social i Igualtat d’Oportunitats, el número de càrrec i de relació generats, tot això en virtut de la
delegació de funcions que aquest Ajuntament li té encomanades.
Tercer. Comptabilitzar els drets reconeguts i ingressos que es produeixin a l’aplicació 48.34100 –
Teleassistència, del Pressupost d’ingressos vigent.
Quart. Exposar al públic el padró que s’aprova, al servei de Tresoreria, a comptar des de la data d’aprovació
i fins a vint dies després de la data d’inici del període voluntari de cobrament per tal que les persones
interessades puguin consultar-lo. Aquesta exposició pública s’anunciarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui i al web municipal a l’apartat d’anuncis i edictes.
Cinquè. Notificar el decret a l’àrea de Serveis Econòmics, i a la regidoria d’Acció Social.
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Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.
Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal,
per tal que es puguin formular les al·legacions , observacions, suggeriments i/o reclamacions que s’estimin
pertinents.
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Signat digitalment per:
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