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Dimecres, 23 de gener de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 20 de novembre de 2012 la creació de 
l’Ordenança núm. 21 “Reguladora del preu Públic per incorporació d’una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació 
del 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 
022012027032 de data 3 de desembre de 2012 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 21: “Reguladora del preu Públic per incorporació d’una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació 
del Consell Comarcal del Maresme”.

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.B), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per incorporació d’una 
empresa  o  entitat  a  un  Catàleg  virtual  de  formació  del  Consell  Comarcal  del  Maresme  a  través  del  seu  web: 
www.ccmaresme.cat que es regirà per aquesta ordenança.

A) Característiques del Catàleg virtual de formació:

A.1) Les empreses o entitats podran presentar per ser incorporades al Catàleg virtual de formació un màxim de 3  
cursos/tallers formatius, aquests es podran presentar de cop quan es faci la sol·licitud inicial, o bé es podran presentar 
progressivament  durant  el  temps  de  vigència,  sent  el  temps  màxim  de  vigència  comptabilitzat  des  de  la  data 
d’incorporació al Catàleg virtual.

A.2) El temps de vigència de les accions formatives serà de 12 mesos a comptabilitzar des de la data de publicació de 
les dades formatives al Catàleg virtual i fent-lo públic al web: www.ccmaresme.cat.

El format per presentar-ho serà una fitxa proposada pel CCM on es recolliran les dades que seran publicades al Catàleg 
virtual (doc.2).

A.3) Pel segon any, si l’empresa o entitat vol seguir estant en el Catàleg virtual, caldrà que a més de fer-ne la sol·licitud,  
presenti un justificant del nivell de satisfacció dels alumnes en relació als cursos oferts i realitzats, d’un 4 sobre 5 (sent el 
nº4 un valor de “bé”, el nº1 un valor de “malament”, i el nº5 un valor de “molt bé”), en cas contrari no serà admesa la 
seva sol·licitud per formar part del Catàleg.

Article 2n. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del  preu públic,  regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis o les 
activitats incorporades en el Catàleg virtual de formació, que es refereix l’article anterior.

Article 3r. Quantia

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà de 50 EUR/any per empresa o entitat que s’incorpori al  
Catàleg virtual de formació.

2. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’ Impost sobre el Valor Afegit, que es repercutirà d’acord 
amb la normativa que el regula.

Article 4t. Obligació al pagament

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de la formalització de la  
corresponent sol·licitud.
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2. El pagament d’aquest preu públic s’ha d’efectuar en règim d’autoliquidació del  establert en aquesta Ordenança, 
posteriorment  a  la  resposta  del  Consell  Comarcal  del  Maresme a la  sol·licitud d’incorporació al  Catàleg  virtual  de 
formació.

Article 5è. Gestió

Les empreses o entitats interessades en incorporar-se al Catàleg virtual  de formació, han de presentar davant del 
registre  del  Consell  Comarcal  del  Maresme  una  sol·licitud  segons  imprès  establert  a  l’efecte  juntament  amb  els 
documents annexos.

Disposició final.

Aquesta ordenança aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Maresme del dia 20 de novembre de 2012, començarà el 
dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

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, 15 de gener de 2013
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

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