Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PUBLIC NÚM. 62
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Art. 1.- Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41,
ambdós del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix el
preu públic per la prestació dels serveis de Formació i Ocupació.

Art. 2.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, les
persones físiques o jurídiques, així com les entitats públiques o privades que
sollicitin o es beneficiïn dels serveis prestats o de les activitats realitzades per
aquesta Corporació Local, als quals fa referència l’article anterior.

Art. 3.- Quantia
La quota dels preus públics regulats en aquesta ordenança es determinarà en
funció de la tipologia dels serveis i s’aplicaran per a cadascun dels serveis o
activitats d’acord amb les tarifes contingudes en l’annex següent.

Article 4.- Obligació del pagament
L’obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la
utilització o prestació del servei.

Article 5.- Normes de gestió
Es regularà per la normativa vigent en cada cas. Pel que fa referència als preus
públics, s’aplicarà la Ordenança General de Preus Públics, i en el cas que no estigui
regulat per l’esmentada Ordenança, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança General
de Gestió, inspecció i recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
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Disposició final
Aquest Preu Públic aprovat per la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc
en data 16 de novembre de 2010, segons delegació del Ple de data 27 d’octubre de
2009, en les atribucions d’establiment o modificació dels Preus Públics, i modificada
pel Ple en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol de 2012, i aprovat pel Ple en
sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2012, el 29 d’octubre de 2013 i el 21
d’octubre de 2014, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.

La secretària,

Vist i plau
l’alcalde,
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ANNEX TARIFES
Tarifa núm. 1.- Formació en Actic

Matricula i material
Preu hora formació

40 €
5,57 €

Tarifa núm. 2.- Formació Continua

Matricula i material
Preu hora formació

40 €
3,43 €
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