
RESOLUCIÓ 
 

 
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica del document. 
 
Antecedents: 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 30 de novembre de 2017, va acordar delegar a la 
Diputació de Barcelona les competències de recaptació dels preus públics següents: 
 
. preu públic pel tractament de logopèdia i psicoteràpia del Servei d’Assistència 
Multiprofessional de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
. preu públic per a la prestació del servei d’ajuda a domicili per a gent gran i/o persones amb 
dependència socio-sanitària. 
. preu públic per la prestació del servei de teleassistència. 
 
Atès que dits preus públics estan aprovats per la Junta de Govern Local per delegació del Ple 
de l’ajuntament. 
 
Atès que, per a la millora de la gestió, es considera convenient aprovar unes ordenances 
específiques que els regulin exhaustivament. 
 
Fonaments de dret: 
 
Article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques, 
que regula la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang 
de llei i reglamentari.  
 
Vista la memòria d’impuls per a la realització de la consulta pública sobre les ordenances no 
fiscals reguladores dels preus públics següents: 
 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PSICOTERÀPIA I LOGOPEDIA. 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
 
elaborada per l’àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
A proposta del  Regidor d’Economia. 
 
RESOLC: 
 
1. Iniciar l’expedient per a la redacció i aprovació de les ordenances reguladores dels preus 
públics següents: 
 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PSICOTERÀPIA I LOGOPEDIA. 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
 
2. Obrir una consulta pública durant un termini de set dies hàbils a través del portal web de 
l’Ajuntament amb la finalitat d’obtenir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per les avantdites ordenances, en els termes de l’article 
133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
 
Francesc Deulofeu Fontanillas                                                  Sergi Ribas Beltrán 
L’Alcalde                                                                                    El Secretari 

 

   
 


