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Disposició transitòria segona. Validació dels
documents registrats i arxivats en el Sistema

Als efectes d�adequar els documents ja
incorporats en el Sistema de registre i arxiu
als requeriments i característiques descrites
en els articles precedents, a l�entrada en vigor
del present Reglament es durà a terme un
procediment de validació, que inclourà, l�e-
xecució d�una actuació administrativa auto-
matitzada de signatura electrònica dels docu-
ments, i un procés d�auditoria d�aquesta
actuació, que es duran a terme per la Secre-
taria General de la Diputació de Barcelona.
Disposició Final. Entrada en vigor

1. L�entrada en vigor d�aquest Reglament
es produirà un cop transcorregut el termini
de quinze dies hàbils previst als arts. 65.2 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, Regula-
dora de les Bases de Règim Local i una vega-
da s�hagi publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona el text complet del
Reglament i en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya la referència a la publica-
ció en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona.

2. La previsió establerta a l�art. 11 respecte
la custòdia i conservació en suport paper dels
convenis formalitzats pels òrgans de govern
de la Diputació de Barcelona i dels seus
organismes públics dependents serà efectiva
a partir de l�1 de gener de 2010.»

Barcelona, 11 de gener de 2010.
La Secretària General, Petra Mahillo

García.

022010000420
A

ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA

Institut Metropolità del Taxi

EDICTE

De data 7 de gener de 2010 de notificació
d�incoació d�expedients sancionadors i plec
de càrrecs.

L�institut Metropolità del Taxi ha incoat
expedients sancionadors les dades dels quals
figuren en l�annex d�aquest Edicte. Intentada
la seva notificació així com la dels plecs de
càrrecs formulats, aquesta no s�ha pogut
practicar.

En conseqüència i d�acord amb el que pre-
veuen L�Institut Metropolità del Taxi ha inco-
at expedients sancionadors les dades dels
quals figuren a l�Annex d�aquest Edicte.
Intentada la seva notificació així com la dels
plecs de càrrecs formulats, aquesta no s�ha
pogut practicar.

En conseqüència i d�acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú es comunica a les perso-
nes interessades que, per tal que puguin tenir
coneixement del contingut íntegre dels actes
que s�esmenten, poden comparèixer a les ofi-
cines d�aquest Institut Metropolità del Taxi
(carrer 62 núm. 18, Edifici B, 1era planta,
Zona Franca, Barcelona) dins el termini de
15 dies hàbils a comptar de l�endemà de la
publicació d�aquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

ANNEX

Número d�expedient: 2009/723
Interessat: Fernandez Salgado, Antonio
Llicència: 9414
Acte administratiu que es notifica: acord
d�incoació d�expedient sancionador i plec
de càrrecs
Data d�incoació: 04-12-2009
Article infringit: 53 2 j del Reglament
Metropolità del Taxi
Sanció proposada: Multa de 251,00 EUR
Escrit que s�hi pot interposar: escrit
d�al·legacions davant l�instructor
Barcelona, 7 de gener de 2010.
La Secretària de l�Expedient, Mª Teresa

García Millán.

022010000261
A

CONSELLS COMARCALS

Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple
celebrat en sessió ordinària de data 17 de
novembre de 2009 la derogació, creació i
modificació de diverses Ordenances Fiscals
del Consell Comarcal del Maresme: Deroga-
ció de l�Ordenança núm. 1 reguladora del
preu públic per serveis a prestar per l�Escola
Universitària d�Estudis Empresarials del
Maresme, Modificació de l�Ordenança núm.
3 reguladora del preu públic per serveis a
prestar pel Consell Comarcal del Maresme
dins del servei d�Assistència Tècnica als
Municipis, Modificació de l�Ordenança
número. 6 reguladora del preu públic per ser-
veis a prestar pel Consell Comarcal del
Maresme en el marc del Servei d�Animals
Domèstics, Modificació de l�Ordenança
núm. 2 reguladora del preu públic per a ser-
veis a prestar pel Consell Comarcal del
Maresme, Creació de l�Ordenança núm. 12
reguladora del preu públic per a serveis a
prestar pel Consell Comarcal del Maresme i
Creació de l�Ordenança núm. 13 reguladora
del preu públic per a la prestació del servei
de menjador escolar no obligatori, l�expe-
dient es va sotmetre a informació pública
durant el termini de trenta dies hàbils mit-
jançant la inserció d�un edicte en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número
279 de data 21 de novembre de 2009 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:

1) ORDENANÇA NÚM. 3 �REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER SERVEIS A PRESTAR PEL CCM DINS DEL
SERVEI D�ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS�

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 a restar dins els servei
d�assistència tècnica als municipis.
Article 2

Obligats al pagament
Estan obligats al preu públic regulat en

aquesta ordenança aquelles corporacions
locals, que es beneficien dels serveis o activi-
tats prestats o realitzats pel Consell Comarcal
del Maresme, mitjançant el Servei d�Assistèn-
cia Tècnica als Municipis.
Article 3

Quantia
Les quanties a aplicar seran les següents:
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Tècnic§ Preu/hora§ Quota IVA§ Total IVA inclòs#

- Arquitecte§ 62,69 EUR/hora§ 10,03 EUR§ 72,72 EUR/hora#
- Arquitecte tècnic§ 61,52 EUR/hora§ 9,84 EUR§ 71,36 EUR/hora#
- Enginyer§ 62,69 EUR/hora§ 10,03 EUR§ 72,72 EUR/hora#
- Enginyer tècnic§ 61,52 EUR/hora§ 9,84 EUR§ 71,36 EUR/hora#
- Delineant§ 42,35 EUR/hora§ 6,78 EUR§ 49,13 EUR/hora#

Tècnic§ Preu/hora§ Quota IVA§ Total IVA inclòs#

- Tècnic de Medi Ambient§ 42,35 EUR/hora§ 6,78 EUR§ 49,13 EUR/hora#
- Biòleg§ 61,52 EUR/hora§ 9,84 EUR§ 71,36 EUR/hora#
- Advocat§ 45,33 EUR/hora§ 7,25 EUR§ 52,58 EUR/hora#
- Administratiu§ 42,35 EUR/hora§ 6,78 EUR§ 49,13 EUR/hora#

Article 4

Obligació de pagament
L�obligació de pagar els preu públics regu-

lats en aquesta ordenança neix des de que
s�inicia la prestació o realització dels serveis
o activitat especificat en l�article anterior.

El pagament d�aquest preu públic s�efec-
tuarà en el moment de presentació, a l�obli-
gat a realitzar, del corresponent rebut, que
coincidirà amb el moment de presentació i
lliurament de l�objecte de la prestació del
servei.

2) ORDENANÇA NÚM. 6 �REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER SERVEIS A PRESTAR PEL CCM EN EL MARC
DEL SERVEI D�ANIMALS DOMÈSTICS�

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 a prestar pel Consell
Comarcal del Maresme en el marc del Servei
d�Animals Domèstics següents:

1. Captura d�animal a la via pública: des-
plaçament del personal del Centre d�Atenció
d�Animals Domèstics del Maresme (en enda-
vant CAAD), localització de l�animal extra-
viat, captura del mateix i transport fins al
Centre.

2. Recollida d�animal: desplaçament del
personal del CAAD, recollida de l�animal fins
al Centre.

3. Acollida d�animal al Centre d�Atenció
d�Animals Domèstics del Maresme: realitza-
ció del control veterinari, neteja, cens i
demés actuacions previstes en el reglament
de funcionament del CAAD en el moment de
l�arribada de l�animal al Centre.

4. Estada d�animal al CAAD: dies transco-
rreguts des de l�acollida de l�animal al Centre
essent objecte del tracte previst al reglament
del servei.

5. Adopció d�un/a gos/gossa.
6. Adopció d�un gat/gata.
7. Recuperació d�un gos/gossa.
a) Sense microxip a l�entrada del CAAD.
b) Amb microxip a l�entrada del CAAD.
8. Recuperació d�un gat/gata.
a) Sense microxip a l�entrada del CAAD.

b) Amb microxip a l�entrada del CAAD.
9. Adopció per part de protectores d�ani-

mals d�un gost/gat per sol·licitud del CAAD.
Article 2

Obligats al pagament
Estan obligats al preu públic regulat en

aquesta Ordenança els qui ho sol·licitin o
resultin beneficiats dels serveis o activitats
prestats o realitzats pel Consell Comarcal del
Maresme, mitjançant el Servei d�Animals
Domèstics, en els àmbits de la recollida, cap-
tura, acollida o estada d�animals domèstics.
Article 3

No obligats al pagament
Els Ajuntaments adherits mitjançant con-

veni al Servei d�Animals Domèstics.
Article 4

Quantia
Tarifes per a la prestació de serveis i/o

activitats en el marc del Servei d�Animals
Domèstics:

Concepte§ Quantia§ Quota IVA§

Total IVA 

inclòs#

Captura de l�animal a la via pública§ 100,16 EUR§ 16,03 EUR§116,19 EUR#

Recollida d�animal i transport fins al CAAD del

Maresme§ 90,57 EUR§ 14,49 EUR§105,06 EUR#

Acollida de l�animal al CAAD del Maresme§ 191,07 EUR§ 30,57 EUR§221,64 EUR#

Estada de l�animal al CAAD del Maresme:§ § § #
Primer dia§ 26,16 EUR§ 4,19 EUR§ 30,35 EUR#

Resta de dies (a partir del 2n dia)§ 3,15 EUR/dia§0,50 EUR/dia§3,65 EUR/dia#

Adopció d�un gos/gossa§ 81,28 EUR§ 13,00 EUR§ 94,28 EUR#

Concepte§ Quantia§ Quota IVA§

Total IVA 

inclòs#

Adopció d�un gat/gata§ 55,09 EUR§ 8,82 EUR§ 63,91 EUR#

Recuperació d�un gos/gossa:§ § § #
Primer dia: a) sense microxip a l�entrada del CAAD§ 81,28 EUR§ 13,00 EUR§ 94,28 EUR#

b) amb microxip a l�entrada del CAAD§ 40,76 EUR§ 6,52 EUR§ 47,28 EUR#

i la resta de dies (a partir del 2n dia)§ 3,15 EUR/dia§0,50 EUR/dia§3,65 EUR/dia#

Recuperació d�un gat/gata:§ § § #
Primer dia: a) sense microxip a l�entrada del CAAD§ 81,28 EUR§ 13,00 EUR§ 94,28 EUR#

b) amb microxip a l�entrada del CAAD§ 40,76 EUR§ 6,52 EUR§ 47,28 EUR#

i la resta de dies (a partir del 2n dia)§ 3,15 EUR/dia§0,50 EUR/dia§3,65 EUR/dia#

Article 5

Reducció del preu públic
En situació de que el CAAD es vegi obligat

a hostatjar més animals dels que té permès
com a nucli zoològic, podrà sol·licitar a pro-
tectores l�adopció d�animals del centre per
alleugerir aquesta saturació. En els casos en
que es donin aquestes dues condicions -satu-
ració del centre i demanda del CAAD- s�apli-
carà a les protectores que adoptin animals
una reducció del 100% per aquest concepte.
Article 6

Obligació de pagament
L�obligació de pagar el preu públic regu-

lats en aquesta ordenança neix des de que se
sol·licita o s�inicia la prestació o realització
dels serveis o activitats especificats en l�arti-
cle anterior.
Article 7

Gestió del preu públic
L�empresa que gestioni el servei, cobrarà

als subjectes passius, en règim d�autoliquida-
ció prèviament a la realització del servei, els
preus corresponents. No obstant, quan l�obli-
gat al pagament sigui un Ajuntament no
adherit al servei mitjançant conveni, es liqui-
darà una vegada al mes pels serveis prestats.

3) ORDENANÇA NÚM. 2 �REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 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 per al Servei de transport adaptat
a prestar pel Consell Comarcal.

Article 2

Obligats al pagament
Estan obligats al preu públic regulat en

aquesta ordenança els qui ho sol·licitin i els
que resultin beneficiats de l�esmentat servei.
Article 3

Quantia
Servei de Transport adaptat: 1 EUR/usua-

ri/viatge, exempt d�IVA.
Aquest servei es realitzarà dins les rutes

que estableixi el Consell Comarcal del
Maresme, independentment de les caracterís-
tiques dels vehicle i dels diferents trajectes
establerts.
Article 4

Obligació de pagament
L�obligació de pagar els preu públics regu-

lats en aquesta ordenança neix des de que
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s�inicia la prestació del servei o activitat
especificat en l�article anterior.
Article 5

Gestió del preu públic
El pagament del preu públic s�exigirà en

règim d�autoliquidació. L�ingrés es realitzarà
en compte corrent del Consell Comarcal.

No es realitzarà la prestació del servei
sense que s�hagi efectuat el pagament corres-
ponent.

4) ORDENANÇA NÚM. 12 �REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PEL SERVEI D�INFORMACIÓ METEOROLÒGICA
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 pel Servei d�Informació Meteo-
rològica a prestar pel Consell Comarcal.
Article 2

Obligats al pagament
Estan obligats al preu públic regulat en

aquesta ordenança els qui ho sol·licitin i els
que resultin beneficiats del servei dels
esmentats serveis.
Article 3

Quantia
Servei d�informació meteorològica: 32

EUR més 16 % d�IVA. Total 37,12 EUR.
Article 4

Obligació de pagament
L�obligació de pagar els preu públics regu-

lats en aquesta ordenança neix des de que
s�inicia la prestació del servei o activitat
especificat en l�article anterior.
Article 5

Gestió del preu públic
El pagament del preu públic s�exigirà en

règim d�autoliquidació. L�ingrés es realitzarà
en compte corrent del Consell Comarcal.

No es realitzarà la prestació del servei
sense que s�hagi efectuat el pagament corres-
ponent.

5) ORDENANÇA NÚM. 13 �REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MENJADOR ESCOLAR NO OBLIGATORI�

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 a la prestació del servei de
menjador escolar no obligatori a la comarca
del Maresme.
Article 2

Obligats de pagament
Estan obligats al pagament del preu públic

regulat en aquesta ordenança els usuaris que

utilitzin el servei de menjador escolar no
obligatori i no gratuït previst a l�article 3 �Ser-
vei de menjador escolar de caràcter opcio-
nal� del Decret 160/96, de 14 de maig, i tal
com indica l�article 8 del mateix decret�.
Article 3

Quantia
Servei de menjador escolar no obligatori:
6,20 EUR/dia utilitzat/alumne (IVA inclòs).
3,85 EUR/dia utilitzat/personal del centre

docent (IVA inclòs).
Article 4

Obligació de pagament
Els usuaris del menjador escolar no obliga-

tori abonaran el cost del servei en les oficines
de la Caixa Laietana, i se�ls donarà els tiquets
corresponents que lliuraran al centre escolar
diàriament.

No podran accedir al servei de menjador
escolar aquells usuaris que no estiguin al
corrent de pagament del preu públic.

Els usuaris que es quedin al servei de men-
jador de forma fixa podran domiciliar el cost
del servei mensualment.

En cas d�impagament, el beneficiari/a serà
exclòs del servei.

En el cas de domiciliacions, les despeses
generades per la devolució dels rebuts s�im-
putaran als beneficiaris del servei amb els
recàrrecs pertinents.
Article 5

Vigència
La present ordenança entrarà en vigor en

el moment de la seva publicació en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i
tindrà vigència fins que s�acordi la seva
modificació o derogació.

Mataró, 31 de desembre de 2009.
El Gerent, Eladi Torres i Gonzàlez.

022010000033
A

Vallès Occidental

ANUNCI

El President del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, el passat dia 10 de desem-
bre de 2009 per decret de presidència núm.
177/2009, va aprovar bases i la convocatòria
per a la selecció d�un lloc de treball d�apare-
llador/a com a funcionari interí del Consell
Comarcal del Vallès Occidental.

Per donar compliment al principi de publi-
citat que han de regir els procediments selec-
tius de personal en les administracions públi-
ques, es procedeix a publicar les bases
específiques que figuren com annex a aquest
anunci als diaris oficials determinats per a la
legislació vigent i al taulell d�edictes de la
Corporació.

Les sol·licituds per poder formar part del
procés selectiu es podran presentar durant el
termini de 20 dies naturals, comptats a partir
del següent a aquell que aparegui publicat

l�extracte de la convocatòria en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

La resta d�anuncis que es derivin de la
convocatòria es faran públics en el tauler d�a-
nuncis de la Corporació i a la web comarcal.

El Vallès Occidental, 23 de desembre de
2009.

El President, Antoni Rebolleda i Calenda-
rio.

022010000290
A
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