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Dilluns, 16 de febrer de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 16 de desembre de 2014 la modificació de 
l'Ordenança núm. 2 "Reguladora del preu públic per al Servei de Transport Adaptat 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 022014034080 de data 29 de desembre 
de 2014 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 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 del servei. El 
servei de transport adaptat pot ser "porta a porta", és a dir, adreçat a les persones que s'han de desplaçar als centres 
socials d'atenció especialitzada, als de formació, als ocupacionals o a aquells altres que permetin la seva integració i 
que es recullen al seu domicili; o transport adaptat col·lectiu en vehicles de més de 15 places que, pel nombre total  
d'usuaris  i  per  la  destinació comuna a centres  del  Maresme,  no es pot  fer  recollida domiciliària,  sinó en  parades 
compartides.

Article 3
Quantia

Servei de Transport Adaptat "porta a porta":

- 2  EUR/usuari/viatge,  aplicat  als  usuaris  que  s'hagin  de  desplaçar  a  centres  socials  d'atenció  especialitzada, 
ocupacionals, de formació o altres des del seu domicili de residència al Maresme a un altre dins de la comarca.

- 2,5  EUR/usuari/viatge,  aplicat  als  usuaris  que  s'hagin  de  desplaçar  a  centres  socials  d'atenció  especialitzada, 
ocupacionals, de formació o altres des del seu domicili de residència al Maresme a un altre de fora de la comarca.

Servei de Transport Adaptat "parada col·lectiva-centre", amb vehicles de més de 15 places i que no és "porta a porta":  
1,45 EUR/usuari/viatge.

Aquest servei es realitzarà dins les rutes que estableixi el Consell Comarcal del Maresme.

Article 4
Obligació de pagament

L'obligació de pagar els preus públics regulats en aquesta ordenança neix des que s'inicia la prestació del servei o 
activitat especificada en l'article anterior.

En cas d'impagament de l'import establert per a cada usuari, segons les seves necessitats de desplaçament, ja sigui 
dins o fora de la comarca i per la totalitat de dies de servei en un any distribuïts en quotes mensuals, es procedirà a 
l'enviament d'un únic avís sobre l'obligatorietat de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança, amb un termini 
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màxim perquè el beneficiari del servei realitzi el pagament corresponent. En cas que, un cop expirat aquest termini,  
l'usuari no hagi pagat el deute pendent, el Consell Comarcal del Maresme el donarà de baixa del servei de transport  
adaptat.

No podran accedir  al  Servei  de Transport  Adaptat  aquells usuaris  que no estiguin al  corrent de pagament d'altres 
conceptes o serveis oferts pel Consell Comarcal, fins que no hagin saldat el deute pendent.

Article 5
Gestió del preu públic

El pagament del preu públic s'exigirà en règim de domiciliació bancària. Les liquidacions seran mensuals i les quotes 
s'establiran per usuari, segons les seves necessitats de desplaçament, ja sigui des del seu domicili de residència o des 
de la parada d'origen a un centre de la comarca o de fora, i prenent com a referència la totalitat de dies a l'any de servei,  
amb l'objectiu de procedir a una reserva efectiva de plaça.

No es realitzarà la prestació del servei sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.

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, 5 de febrer de 2015
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

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