Identificació de l’expedient: 2005/2020 588
Assumpte: Aprovació i exposició pública padró preu públic Escola Bressol - Serveis
complementaris 2020/01 i escolaritat 2020/02
DECRET D’ALCALDIA
Fets:
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 1 d’agost de 2019, aprovà
el preu públic pels serveis de l’escola bressol municipal amb efectes 1 de setembre de
2019, i aprovà provisionalment l’ordenança reguladora del preu públic pel servei
d’escola bressol, la qual quedà definitivament aprovada en no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d’exposició pública, i fou publicada en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el 9 d’octubre de 2019,
Vista la relació d’alumnes matriculats i els serveis complementaris prestats durant el
període de referència, segons informació facilitada per l’administració de l’Escola
bressol,
Vistes les altes i baixes comunicades des del darrer padró de quotes del preu públic,
Fonaments de dret:
Atès el que disposa l’article 6è de l’ordenança reguladora del preu públic pels serveis
de l’escola bressol municipal, quant a la gestió del preu públic,
Vist allò que disposen els articles 62.3 i 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, i 23 a 25 del Reglament general de recaptació,
Vist allò que estableix l’article 16 de l’ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic,
En virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia per l’article 21.1.f), i en tot cas, per
l’article 21.1.s), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el padró de les quotes del preu públic de l’escola bressol municipal
pels serveis d’escolaritat del període comprès entre 1 i 29 de febrer de 2020 i els
serveis complementaris prestats entre els dies 1 i 31 de gener de 2020, integrat per 96
rebuts per un import total de VINT-I-UN MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS (21.290,93 EUR), amb el següent desglossament:
Tarifes
A.- SERVEIS D’ESCOLARITAT FEBRER 2020
ESCOLARITAT - 2 O MÉS GERMANS AL CENTRE (PER
ALUMNE)

Blanca Arbell
Brugarola DNI
38804223A
(SIG)

Import

%

990,00

4,65

CPISR-1 C
Cristina
Cabruja
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Tarifes
ESCOLARITAT - FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL
(PER ALUMNE)
ESCOLARITAT - 1 NEN/A
B.-SERVEIS COMPLEMENTARIS GENER 2020
MENÚ DIARI I MONITORATGE - USUARI ESPORÀDIC
BERENAR - QUOTA USUARI ESPORÀDIC
BERENAR - QUOTA USUARI FIX
ACOLLIDA 1 HORA EXTRA DIARIA - USUARI ESPORADIC
ACOLLIDA 1/2 HORA EXTRA DIARIA - QUOTA MENSUAL
ACOLLIDA 1 HORA EXTRA DIARIA - QUOTA MENSUAL
MENÚ DIARI I MONITORATGE - USUARI FIX
Situació

Sin
Domiciliar

Núm. Valors
%
Import
%

Import
1.633,50

%
7,67

12.705,00

59,67

1.156,44
100,80
294,36
22,68
69,05
110,52
4.208,58

5,43
0,47
1,38
0,11
0,32
0,52
19,77

Domiciliados

6
6,25
1.008,58
4,74

90
93,75
20.282,35
95,26

Segon.- Notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquest padró, mitjançant
publicació de l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província i a la seu
electrònica de l’Ajuntament.
El termini d’exposició pública serà de vint dies naturals comptats a partir de 10 dies
abans de l’inici del període voluntari de pagament, encara que aquest es faci de forma
fraccionada.
Durant el període d’exposició pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer
directament a les dependències de la Tresoreria municipal (c/Ample 11) de dilluns a
divendres, de 9h a 14h.
Tercer.- Establir els següents requisits del cobrament del padró:
a)

Termini d’ingrés en voluntària :

-

Domiciliats: el dia 17 de febrer de 2020.
No domiciliats: entre els dies 17 de febrer i 17 d’abril de 2020.

b)

Modalitat de cobrament

Ingrés efectuat en l’entitat de crèdit que s’indiquin, en l’horari establert a
l’efecte.
Domiciliació bancària efectuada amb aquesta finalitat.
En efectiu a la Tresoreria municipal o mitjançant targeta de crèdit a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00h.
c)

Període executiu:
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S’adverteix que, transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari sense que s’hagi
efectuat el pagament, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment previst
en els articles 163 i ss de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i en
els articles 70 i ss del Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament general de recaptació (RGR), meritant-se els recàrrecs corresponents així
com els interessos de demora.
d)

Recursos:

Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades,
els interessats podran interposar el recurs de reposició al qual es refereix l’article 14
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg, 2/2004, de 5 de març,
davant el mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la
data de finalització del termini d’exposició pública. Contra la resolució expressa del
recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat
del contenciós administratiu que, per torn de repartiment li correspongui, en el termini
de dos mesos comptats des de la notificació. Transcorregut un mes des de la
interposició del recurs de reposició sense que hagi recaigut resolució expressa del
mateix, s’entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós en el termini de
sis mesos. Tot això sense perjudici de que pugui exercitar qualsevol altre recurs o
acció que estimi convenient al seu dret.
Quart.- Comunicar la present resolució a Intervenció i Tresoreria.
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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