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PROPOSTA D’ACORD AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 28/02/14 DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 
MASQUEFA IMPULSA SL 

 
ASSUMPTE 
 
APROVACIÓ DEL PREU DELS CURSOS DE FORMACIÓ TIC AL CENTRE TECNOLOGIC COMUNITARI. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els estatuts de la Societat mercantil municipal MASQUEFA IMPULSA, S.L., estableix com un dels 
objectes socials de la Societat, regulat en l’article 2.3. gestionar l’àmbit tecnològic i de la comunicació 
i el 2.4 la Formació. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Societat Masquefa Impulsa, és una societat mercantil de responsabilitat limitada de durada 
indefinida, essent l’únic soci l’Ajuntament de Masquefa. 
 
Va ser constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari de Barcelona, Amador 
López Baliña, el dia 14 d’octubre de 2008, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Full núm. 
B379160, volum 41105, foli 134 i inscripció 1a. 
 
El contracte programa, entre l’Ajuntament de Masquefa i MASQUEFA IMPULSA, SL com acord de 

voluntats entre les dues parts i eina de planificació estratègica i de gestió dels diferents serveis 

municipals, estableix els serveis que gestionarà la Societat per encomana directa de l’Ajuntament de 

Masquefa.  

 
L’objecte social de la Societat, en el seu article 2 dels estatuts estableix:  
 

“3) Àmbit Tecnològic i de la Comunicació 
 
a) Promocionar l’accés i l’ús de tecnologies de la informació (TIC) entre la ciutadania per millorar la 
capacitat de desenvolupament social i econòmic. 
b) Gestionar les instal·lacions del Centre Tecnològic Comunitari. 
c) Gestionar, promoure i explotar l’ús i accés a les xarxes de telecomunicacions municipals. 
d) Gestionar i promoure el Servei Local d’Ocupació. 
e) Gestionar, promoure i explotar els mitjans de comunicació municipals 
f) Gestionar, promoure i explotar la incorporació de publicitat en els mitjans de comunicació 
municipals. 
g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la millora de l’accés i la formació de la ciutadania, de les 
empreses i de les entitats del municipi, en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
4) Àmbit de Formació 
 
a) Promoció de l’ocupació i foment del desenvolupament i execució de polítiques actives d’ocupació. 
b) El suport a les empreses i ciutadans per a la formació, impartint cursos o seminaris. 
c) Altres activitats de formació per a la ciutadania, entitats i empreses per tal de millorar les capacitats 
de desenvolupament social i econòmic.” 
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El contracte programa, entre l’Ajuntament de Masquefa i MASQUEFA IMPULSA, SL com acord de 

voluntats entre les dues parts i eina de planificació estratègica i de gestió dels diferents serveis 

municipals, estableix els serveis que gestionarà la Societat per encomana directa de l’Ajuntament de 

Masquefa.  

 

El Regidor de Noves Tecnologies en base a l’informe lliurat per la Tècnic TIC proposa les següents 

tarifes  

 

CURSOS TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ - TIC  

1) Formació TIC de nivell inicial, intermig i avançat  

 

a) Per cada Mòdul 10 hores  

Import únic per alumne i mòdul 26,00€  

Pensionistes 13,00€  

*Persones en situació d’atur 6,50€  

Famílies nombroses 19,50€  

Empreses Viver Masquef@ctiva 00,00€  

 

Les persones en situació d’atur empadronades a Masquefa si assisteixen a un 80% de la formació o 

justifiquen amb documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,50€ per cada mòdul 

de 10 hores que estiguin inscrits. El període màxim pel retorn de l'import serà d'un mes des de la data 

de finalització del curs. 

 

b) Tallers i monogràfics de 1 hora o més  

Import únic per alumne 6,00€  

 

 Les persones en situació d’atur empadronades a Masquefa si assisteixen a un 80% de la formació o 

justifiquen amb documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,00€. El periòde 

màxim pel retorn de l'import serà d'un mes des de la data de finalització del curs. 

 

Les tarifes especificades seran d’aplicació a les persones empadronades a Masquefa, aplicant en altre 

cas, un 25% addicional a cada tarifa, excepte en el cas dels cursos pels que l’Ajuntament rebi una 

subvenció externa en la que s’obligui a no addicionar cap percentatge.  

 

2. Acreditament i període impositiu  

a) La tarifa s’acreditarà en el moment de formalitzar la inscripció a cada curs, independent de la 

rebuda efectiva de la prestació del servei sol·licitat.  
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b) Amb caràcter previ a l'inici del servei s’haurà de fer efectiu l’import corresponent al pagament del 

curs, per períodes mensual/trimestral/anual o per curs, l’import de la prestació del servei dels drets 

d’inscripció, en el cas que estiguin establerts.  

c) L’impagament de la tarifa comporta la baixa en la prestació del servei.  

d) La baixa voluntària del curs s’ha de comunicar mitjançant escrit presentat al Registre, i produirà 

efectes en el període posterior, no tenint dret al reintegrament de la tarifa corresponent al període 

vigent que coincideix amb la comunicació de la baixa. 

 
El Consell d’Administració de la Societat Masquefa Impulsa, S.L. 
 

ACORDA  

 
Primer.- Aprovar els tarifes cursos de Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC, que 

transciuen a continuació: 
 

CURSOS TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ - TIC  

1) Formació TIC de nivell inicial, intermig i avançat  

 

a) Per cada Mòdul 10 hores  

Import únic per alumne i mòdul 26,00€  

Pensionistes 13,00€  

*Persones en situació d’atur 6,50€  

Famílies nombroses 19,50€  

Empreses Viver Masquef@ctiva 00,00€  

 

Les persones en situació d’atur empadronades a Masquefa si assisteixen a un 80% de la formació o 

justifiquen amb documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,50€ per cada mòdul 

de 10 hores que estiguin inscrits. El període màxim pel retorn de l'import serà d'un mes des de la data 

de finalització del curs. 

 

b) Tallers i monogràfics de 1 hora o més  

Import únic per alumne 6,00€  

 

 Les persones en situació d’atur empadronades a Masquefa si assisteixen a un 80% de la formació o 

justifiquen amb documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,00€. El periòde 

màxim pel retorn de l'import serà d'un mes des de la data de finalització del curs. 
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Les tarifes especificades seran d’aplicació a les persones empadronades a Masquefa, aplicant en altre 

cas, un 25% addicional a cada tarifa, excepte en el cas dels cursos pels que l’Ajuntament rebi una 

subvenció externa en la que s’obligui a no addicionar cap percentatge.  

 

2. Acreditament i període impositiu  

a) La tarifa s’acreditarà en el moment de formalitzar la inscripció a cada curs, independent de la 

rebuda efectiva de la prestació del servei sol·licitat.  

b) Amb caràcter previ a l'inici del servei s’haurà de fer efectiu l’import corresponent al pagament del 

curs, per períodes mensual/trimestral/anual o per curs, l’import de la prestació del servei dels drets 

d’inscripció, en el cas que estiguin establerts.  

c) L’impagament de la tarifa comporta la baixa en la prestació del servei.  

d) La baixa voluntària del curs s’ha de comunicar mitjançant escrit presentat al Registre, i produirà 

efectes en el període posterior, no tenint dret al reintegrament de la tarifa corresponent al període 

vigent que coincideix amb la comunicació de la baixa. 

Segon.-  Autoritzar a la Tècnica responsable del Centre Tecnològic i Comunitari TIC, a lliurar els 
certificats d’assistència a la formació TIC. 

  
Tercer.- El Conseller/a Delegat/da a establirà  la forma de gestió més adient dels cursos de 

formació. 
 

 
 
 


