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Dimarts, 21 de maig de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 19 de març de 2013 la derogació de les 
Ordenances  núm.  3 reguladora  del  preu  públic  per  serveis  a  prestar  pel  Consell  Comarcal  del  Maresme,  núm.  8 
reguladora del preu públic per serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis, núm. 10 reguladora del 
preu públic per les accions formatives dirigides als ciutadans de la comarca del Maresme i gestionades pels serveis 
educatius  del  Consell  Comarcal  del  Maresme,  núm.  14  reguladora  del  preu  públic  per  les  accions  formatives  en 
seguretat alimentària gestionades pel servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública del Consell Comarcal 
del Maresme, núm. 19 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de formació ACTIC, núm. 20 reguladora 
del  preu  públic  per  a  les  accions  formatives  dirigides  als  ciutadans  i  ciutadanes  de  la  comarca  del  Maresme  i 
gestionades pel Consell Comarcal del Maresme i la creació de l’ordenança núm. 22 "Reguladora del preu Púbic per les 
accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme" i l’ordenança núm. 23 "Reguladora del preu Públic 
per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme d’assistència tècnica i formativa als ajuntaments", 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 022013007028 de data 4 d’abril de 2013 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 les ordenances esmentades, a efectes de la seva entrada en vigor:

ORDENANÇA Nº 22:  "Reguladora del  preu Púbic  per  les accions formatives realitzades 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 per les accions formatives realitzades pel Consell 
Comarcal del Maresme.

Article 2. Obligats al pagament

Tots els usuaris (ciutadans, administracions, entitats i organismes) que volen participar, i han estat seleccionats per a 
les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme.

Article 3. Quantia

La tarifa a satisfer per part de l’alumne serà la següent en funció de la durada i tipologia d’acció formativa (exempt d’IVA, 
Llei 37/92, de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit):

1) Per a tallers, seminaris i jornades formatives amb una durada d’1h a 5h.

1h: 8 EUR
2h: 14 EUR
3h: 20 EUR
4h: 26 EUR
5h: 32 EUR

2) Per a cursos de formació amb una durada a partir de 5h.

- En la modalitat on-line o semipresencial: 2 EUR/h.

- En la modalitat presencial: 5 EUR/h.

- El CCM especificarà en cada convocatòria el nº mínim i màxim de participants per a realitzar l’acció formativa.
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- Es podrà aplicar una bonificació fins el 50% d’aquest Preu Públic i  segons disposició pressupostària del CCM, a 
aquells alumnes que justifiquin: trobar-se inscrits com a demandants d’ocupació a la Oficina de Treball de la Generalitat 
(OTG) en el moment de fer la inscripció al curs de formació, ser membre d’una entitat sense ànim de lucre o ser tècnic/a  
municipal. En el cas d’aplicar-se aquesta bonificació, es farà pública en el moment d’ofertar l’acció formativa en els 
mitjans habituals.

3) Accions formatives finançades en part, per altres administracions i/o organismes: 2 EUR/h.

El CCM especificarà en cada convocatòria el nº mínim i màxim de participants per a realitzar l’acció formativa.

4) Curs de formació de seguretat alimentària en matèria de salut pública: 12,50 EUR/h.

Amb les següents especificitats:

a) S’aplicarà una bonificació del 50% del preu hora en les següents situacions demostrables:

a1.- Persones en situació d’atur.
a2.- Persones amb discapacitat amb un grau igual o superior a 33%.
a3.- Persones que treballin en una entitat sense ànim de lucre.
a4.- Administracions que tinguin vigent un conveni de col·laboració amb el servei de salut del Consell Comarcal del 
Maresme.

- El CCM especificarà en cada convocatòria el nº mínim i màxim de participants per a realitzar l’acció formativa.

5) Curs de formació per a l’adquisició de les competències necessàries per a la consecució del certificat oficial ACTIC: 4 
EUR/h.

Amb les següents especificitats:

a) S’aplicarà una bonificació de fins el 10% del preu hora a aquelles persones que justifiquin trobar-se inscrites com a 
demandants d’ocupació al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).

b) El CCM especificarà en cada convocatòria el nº mínim i màxim de participants per a realitzar l’acció formativa i la 
bonificació a aplicar.

c) Els participants han de realitzar prèviament un test per determinar el nivell de competències inicial i que podrà ser: 
bàsic, mitjà o superior.

Article 4. Gestió del preu públic

Les persones que generin l’obligació de pagament del preu públic segons el tipus d’acció formativa, han de practicar 
autoliquidació prèvia abans de l’inici de l’acció formativa, sent necessària la presentació del resguard de pagament per a 
confirmar la seva reserva de plaça formativa, i en els casos de ser susceptibles de bonificació, justificant de complir amb 
la condició de beneficiari.

El fet de no satisfer aquesta liquidació anul·larà immediatament l’accés de l’alumne a l’acció formativa.

El Consell Comarcal del Maresme retornarà el 100% Preu Públic a aquells alumnes que en cas de no poder fer el curs 
subscrit, ho hagin notificat amb una antelació mínima de 48 hores a l’inici de l’acció formativa, així com també quan 
l’anul·lació de l’acció estigui motivada per la pròpia organització.

Article 5. Vigència

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el  Butlletí  Oficial de la Província de  
Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA  NÚM.  23  "Reguladora  del  preu  Públic  per  serveis  a  prestar  pel  Consell  Comarcal  del  Maresme 
d’assistència tècnica i formativa als ajuntaments".

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  per  serveis  tècnics  i  formatius  a  prestar  als 
Ajuntaments. C
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Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al preu públic regulat en aquesta ordenança aquelles corporacions locals que es beneficien dels serveis 
tècnics i/o formatius realitzats pel Consell Comarcal del Maresme.

Article 3. Quantia

Les quanties a aplicar seran les següents:

1) Serveis tècnics:

• Assessor Jurídic i econòmic; 45 EUR/h.
• Enginyer superior: 35 EUR/h.
• Tècnic/a de Pla estratègic: 35 EUR/h.
• Tècnic/ques de grau superior: 30 EUR/h.
• Tècnic/ques de grau mig: 28 EUR/h.
• Tècnic/a de medi ambient: 42,35 EUR/h.
• Administratius i Tècnics Auxiliars: 24 EUR/h.
• Auxiliars Administratius: 19 EUR/h.
• Subaltern: 16 EUR/h.

Aquests serveis són operacions subjectes a IVA i és d’aplicació la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’Impost sobre el 
Valor Afegit.

2) Serveis formatius:

• Economista: 35 EUR/h.
• Tècnic superior de serveis jurídics: 35 EUR/h.
• Tècnic/a de grau superior de qualsevol àmbit professional: 27 EUR/h.
• Tècnic/a de grau mig de qualsevol àmbit professional: 24 EUR/h.
• Administratiu/va: 19 EUR/h.
• Informàtic/a: 19 EUR/h.

(Aquestes accions estan exemptes d’IVA, Llei 37/92, de 28 de desembre)

Article 4. Obligació de pagament

L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de que s’inicia la prestació o realització dels  
serveis o activitat especificat en l’article anterior.

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.

Article 6. Vigència

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el  Butlletí  Oficial de la Província de  
Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

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, 13 de maig de 2013
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

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