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Dilluns, 21 de maig de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 20 de març de 2012 la modificació de 
l’Ordenança  núm.  9  reguladora  del  “Preu  públic  de  la  Certificació  del  nivell  òptim  de  qualitat  per  a  les  activitats  
extraescolars, de migdia i de monitoratge de transport escolar”, 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 022012006962 de data 3 d’abril 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 9 reguladora del  preu públic de la Certificació del nivell  òptim de qualitat  per a serveis i/o activitats 
professionals incloses en el catàleg de serveis del Consell Comarcal del Maresme com: activitats educatives, servei 
d’atenció domiciliària i menjadors socials.

Article 1
CONCEPTE

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós de la RDL 2/2004, de 5 de març, pel  
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu 
públic  per  efectuar  la  Concessió  de  la  certificació  del  nivell  òptim  de  qualitat  (QAI10)  per  a  serveis  i/o  activitats  
professionals com: activitats educatives, servei d’atenció domiciliària i menjadors socials.

La concessió de la certificació del nivell òptim de qualitat a l’empresa o entitat a partir del compliment de 10 criteris 
bàsics  relacionats  amb:  la  viabilitat  econòmica  i  els  recursos  humans  de  l’entitat,  l’organització,  les  mesures  de 
prevenció  i  seguretat,  i  la  programació  activitats  i/o  serveis,  recollits  a  través  d’un  qüestionari  d’avaluació  (QAI)  i  
verificats in situ. Aquest atorgament es visualitza a través del segell QAI10.

Obtenir la certificació del nivell òptim de qualitat per a serveis i/o activitats professionals, significa haver aconseguit una 
puntuació 10 en el Qüestionari d’Avaluació Inicial. Els criteris bàsics són els següents:

Activitats educatives:

1r.- Solvència econòmica, fiscal i financera.

2n.- Ràtios de nens ponderades segons les edats i les activitats.

3r.- Preus equilibrats i no discriminatoris.

4t.- Sistema d’avaluació i coordinació de les activitats i assoliment d’objectius.

5è.- Mesures expresses de seguretat i protecció dels menors en les infraestructures i en les activitats.

6è.- Coherència educativa del lleure i dels infants i adolescents amb el projecte educatiu de l’escola o del municipi.

7è.- Programació de les activitats i adequació per edats.

8è.- Pla d’acció d’informació i formació per a les famílies, escola oberta.

9è.- Equip format per personal amb formació especialitzada.

10è.-  Coneixement  i  experiència  de  l’entitat  en  la  gestió  d’activitats  educatives  (extraescolars,  lleure  de  migdia,  
monitoratge de transport escolar...) i incorporació de valors en Responsabilitat Social.
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Servei d’Atenció Domiciliària:

1r.- Solvència econòmica, fiscal i financera.

2n.- Correspondència entre el perfil professional treballadores familiars/auxiliars de la llar amb el/la usuari i les tasques a 
desenvolupar.

3r.- Preus equilibrats i no discriminatoris.

4t.- Sistema d’avaluació i coordinació de les activitats i assoliment d’objectius.

5è.- Mesures expresses de seguretat i protecció dels usuaris en el desenvolupament de les activitats.

6è.- Coherència amb el reglament de funcionament del SAD aprovat per l’ajuntament o consell comarcal.

7è.- Programació de les tasques.

8è.- Pla de formació continuada del personal.

9è.- Pla de coordinació, seguiment i tractament de les incidències, queixes i no conformitats.

10è.- Coneixement i experiència de l’entitat en la prestació del servei d’atenció domiciliària.

Servei de Menjadors Socials (Escoles, Hospitals, Residències, Albergs, Cases de Colònies...):

1r.- Solvència econòmica, fiscal i financera.

2n.- Correspondència de les instal·lacions disponibles amb el reglament RD 3484/2000.

3r.- Preus equilibrats i no discriminatoris.

4t.- Sistema d’autocontrols basats en els principis APPCC.

5è.- Mesures expresses de seguretat i protecció dels usuaris i personal en el desenvolupament de les activitats/serveis.

6è.-  Coherència nutricional amb les pautes de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i de l’Agencia Española 
Nacional de Seguridad Alimentaria.

7è.- Elaboració correcte de menús segons normativa vigent, i inclusió de preferències i gustos culturals.

8è.- Pla de formació continuada del personal.

9è.- Pla de control d’al·lèrgens.

10è.- Coneixement i experiència de l’empresa en la gestió d’activitats i serveis de restauració col·lectiva social.

Article 2
OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligats al preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la certificació 
del nivell òptim de qualitat dels serveis i/o activitats professionals que es trobin incloses en el catàleg de serveis del 
Consell Comarcal del Maresme com: activitats educatives, servei d’atenció domiciliària i menjadors socials.

Article 3
QUANTIA

La Certificació del nivell  òptim de qualitat per a serveis i/o activitats professionals regulats per aquesta Ordenança,  
estableix les quanties següents:

1) Persona jurídica:

a) Certificació inicial: 300,00.-EUR.
b) Revisió 1r any: 200,00.-EUR.
c) Revisió 2n any: 200,00.-EUR.
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2) Persona física:

d) Certificació inicial: 200,00.-EUR.
e) Revisió 1r any: 200,00.-EUR.
f) Revisió 2n any: 200,00.-EUR.

El servei que es recull en aquesta Ordenança son operacions subjectes a IVA, i és d’aplicació la Llei 37/92, de 28 de 
desembre, Impuesto Sobre el Valor Añadido.

Article 4
OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de que se sol·licita el Servei o s’inicia la 
prestació del servei especificat en l’apartat nº 1.

Article 5
GESTIÓ DEL PREU PÚBLIC

Els subjectes passius estan  obligats  prèviament  a  autoliquidar  el  preu públic  establert  en  aquesta  Ordenança i  el 
pagament d’aquest s’efectuarà en el moment de la sol·licitud al Consell Comarcal del Maresme, per mitjà de l’imprès 
establert a l’efecte.

Els subjectes que obtinguin la certificació QAI10 estan compromesos a sol·licitar per escrit  al Consell  Comarcal del 
Maresme la revisió i manteniment de la certificació obtinguda. Aquesta revisió i manteniment també s’haurà de sol·licitar 
un cop transcorregut el segon i tercer any de la seva concessió.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i el 
seu període de vigència es mantindrà fins que s’acreditin la seva modificació o la seva derogació expresses.

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, 14 de maig de 2012
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

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