Article 1r. Objecte del servei
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei de cursos de formació i reciclatge
professional organitzats amb finançament municipal per l'Àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament adreçats a les persones aturades i/o amb dificultats d'inserció al mercat de treball
del municipi amb l'objectiu de millorar el seu currrículum laboral i formatiu.
Article 2n. Obligats al pagament
Són obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin la inscripció en les activitats
formatives organitzades amb finançament municipal per l'Àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament.
Article 3r. Quantia
L’import del preu públic ve determinat per les tarifes que a continuació es detallen:
a) Cursos de 0 a 10h.
b) Cursos de 11 a 30h
c) Cursos de 31 a 80h
d) Cursos de més de 81h

5€
10€
15€
20€

Article 4t Normes de gestió
El pagament del preu públic s'ha de fer en el moment de la confirmació de la inscripció a
l'activitat formativa en règim d'autoliquidació. La manca de pagament comporta l'anul·lació de la
plaça asignada al curs.
Un cop iniciada l'activitat formativa, no s'admetrà la devolució del preu públic per manca
d’assistència, llevat de casos de força major.
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«ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 6

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta
publicació. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.

B

La Junta de Govern Local, en data 23 de febrer d’enguany, ha acordat l'aprovació del preu
públic núm. 6 per als cursos de formació i reciclatge professional per a l'exercici 2018 i
següents.

A

ANUNCI

El regidor delegat d'Hisenda i Recursos Generals

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 6-3-2018
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Pere Rivero Hidalgo
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Sant Adrià de Besòs, 26 de febrer de 2018
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La present regulació començarà a regir a partir de la seva publicació al BOP i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació.»

A

Disposició final
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