
Dimarts, 14 de juny de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se  aprovat  inicialment  en  el  Ple  celebrat  en  sessió  ordinària  de  data  15  de  març  de  2011  la  creació  de  
l’Ordenança núm. 15 “Reguladora del preu públic per serveis de deixalleria mòbil a prestar pel Consell Comarcal del 
Maresme”, l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció 
d’un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre 09144 de data 18 d’abril de 2011 i al 
tauler d’edictes de la Corporació.

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació a l’expedient, es fa públic el text íntegre 
de l’ordenança esmentada, a efectes de la seva entrada en vigor:

ORDENANÇA Nº 15: Reguladora del Preu públic per serveis de deixalleria mòbil a prestar pel Consell Comarcal del 
Maresme.

Article 1.- CONCEPTE

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu públic pels serveis i activitats de deixalleria mòbil a prestar  
pel Consell Comarcal del Maresme que inclouen:

• Desplaçament de la deixalleria mòbil a diferents llocs del municipi que ho sol·liciti.
• Recollida dels residus aportats pels ciutadans.
• Transport i descàrrega dels residus de la deixalleria mòbil a la deixalleria fixa del municipi a qui es presti el servei.
• Informació als usuaris i repartiment de materials divulgatius fonamentalment en el àmbit dels residus.

Article 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligats al preu públic regulat en aquesta ordenança els ajuntaments que ho sol·licitin i resultin beneficiats dels 
serveis deixalleria mòbil prestats pel Consell Comarcal del Maresme.

Article 3.- QUANTIA

La tarifa per a la prestació dels serveis i activitats de deixalleria mòbil és de 270 EUR/dia més el 8% d’IVA.

Article 4.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix en el moment que es sol·licita o s’inicia la 
prestació o realització del servei.

Article 5.- GESTIÓ DEL PREU PÚBLIC

El  pagament  del  preu  públic  s’exigirà  en règim de liquidació.  Serà liquidat  per  l’Administració,  que la  notificarà al 
subjecte passiu, per al seu pagament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 30 de maig de 2011
El gerent, Eladi Torres i Gonzàlez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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