Divendres, 17 de febrer de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Garraf
EDICTE
Núm. registre 2/2012.
Atès que no s’ha presentat cap al·legació durant el període d’exposició pública, mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província, de data 12 de desembre de 2011, contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Garraf, en
sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2011, de modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a l’any
2012 del Consell Comarcal del Garraf, l’acord esmentat ha esdevingut definitiu, per la qual cosa es fa públic el contingut
de la mateixa:
“Ordenança reguladora de Preu Públic per a la utilització del servei de transport escolar col·lectiu NO obligatori
1. Naturalesa
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l’article 152 del mateix text legal, s’estableix el preu públic per a la
utilització del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori.
2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els alumnes/usuaris de les rutes de transport escolar col·lectiu considerats
com a no obligatoris (DECRET 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria).
3. Tarifa
La tarifa per usuari/ària -independentment de la freqüència de la utilització del servei- serà:
1r. Germà; 265,50 EUR/plaça/curs.
2n. Germà; 177,00 EUR/plaça/curs.
A partir 3r. Germà; 88,50 EUR/plaça/curs.
Preus amb IVA inclòs.
A partir del començament de curs següent, la tarifa podrà modificar-se segons el conveni que es formalitzi amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
4. Naixement de l’obligació i cobrament
L’obligació de contribuir neix des del moment en què se sol·licita el servei de transport escolar no obligatori a l’Àrea de
Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Garraf. Aquesta contribució es farà efectiva trimestralment.

5. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
s‘aplicarà a partir del curs escolar 2012 – 2013.
Vilanova i la Geltrú, novembre de 2011.”
“Ordenança fiscal reguladora de preus públics per a la utilització dels espais de la Masia Cabanyes
1. CONCEPTE
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l’article 152 del mateix text legal, s’estableix el preu públic per a la
utilització dels espais i dels equips de la Masia Cabanyes.
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El preu públic es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
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2. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que facin ús dels espais, equips i instal·lacions de la
Masia Cabanyes.
3. IMPORTS
Els imports s’aplicaran en funció de les categories d’usuaris i del tipus d’espai:
Categories d’usuaris:
S'estableixen tres categories d'usuaris per als actes culturals i socials:
A) Actes generats per entitats sense ànim de lucre de la Comarca del Garraf.
B) Actes generats per entitats sense ànim de lucre no pertanyent a la categoria anterior.
C) Actes generats per entitats particulars no pertanyent a les categories anteriors.
Sala Alexandre de Cabanyes i galeria porticada (1ª planta)
El lloguer de la sala pressuposa la utilització de la sala i la galeria porticada durant l’horari convingut, així com els
següents conceptes:
- Neteja (excepte la recollida de deixalles).
- Energia.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Personal: conserge durant l’esdeveniment.
- Material: Cadires de conferència, tarima, megafonia, pantalla, video-projector.
- Climatització (A/C i calefacció).
CATEGORIA
A
B
C

EUR
275,00
412,00
687,00

Sala de les Voltes (planta baixa)
El lloguer de la sala pressuposa la utilització de la sala durant l’horari convingut així com els següents conceptes:

CATEGORIA
A
B
C

EUR
379,00
570,00
948,00

Jardins adjacents Masia
El lloguer dels jardins adjacents pressuposa la utilització de la façana, el jardí romàntic, la zona d’accés nord i zona
entrada exposició durant l’horari convingut, així com els següents conceptes:
- Neteja (excepte la recollida de deixalles).
- Energia.
- Assegurança de responsabilitat civil.
CATEGORIA
A
B

EUR
189,00
283,00
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- Neteja (excepte la recollida de deixalles).
- Energia.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Personal: conserge durant l’esdeveniment.
- Climatització (A/C i calefacció).
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CATEGORIA
C

EUR
472,00

Preus muntatge i desmuntatge dels espais per a esdeveniments:
Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge, es comptarà el mateix preu de lloguer de l’espai convingut, amb un
descompte del 40%.
Preus de filmacions i fotografies:
CONCEPTE
Filmació (hora)
Fotografies objecte (màx. 5 vegades)
Fotografies (hora)

EUR
207,00
28,00
84,00

Notes i suplements en els preus.
A tots els preus especificats se’ls haurà de sumar l’IVA legalment establert.
Si l’usuari decideix llogar més d’un espai a la vegada, es sumarà el total dels preus del lloguer i se li aplicarà un 10% de
descompte.
4. COBRAMENT
Aquests preus s’exigiran en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar al moment de tramitar la sol·licitud
de la utilització o aprofitament.
El Consell Comarcal del Garraf podrà establir convenis amb usuaris determinats quan les circumstàncies o la tipologia
de l’usuari així ho aconsellin.
Formes de pagament
- Per confirmar la reserva, l’usuari haurà de d’efectuar un pagament corresponent al 20% de l’import total del lloguer
(+IVA), en concepte de bestreta, sense el qual no existirà cap compromís de reserva d’espai.
- Dues setmanes (15 dies) abans de la realització de l’acte s’haurà d’abonar el 80% restant (+IVA).
* Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària a un dels següents comptes corrents:
Caixa Penedès: 2081 – 0008 – 40 – 3110000173.
La Caixa de Pensions: 2100 – 1906 – 81 – 0200002260.
CatalunyaCaixa: 2013 – 3217 – 33 – 02100002333.
5. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Vilanova i la Geltrú, novembre de 2011.”
Vilanova i la Geltrú, 6 de febrer de 2012
El president, Juan Luís Ruiz López

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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